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 ملخص الرسالة
 يف اجلامعة اإلسالمية،)املاجستري( هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية 

 شرح )اجلواهر البحرية يفوهي بعنوان  - قسم القفه -ابملدينة املنورة، كلية الشريعة 
 املصري الشافعي أتليف القاضي جنم الدين أبو العباس أمحد بن دمحم القمويل الوسيط(

بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة  من(  727)ت 
 :ة فريدة)دراسة وحتقيقا( وقد اعتمد الباحث يف حتقيق هذا الكتاب على نسخ الفطر

 .تركيا، إسطنبول، السليمانيةنسخة املكتبة وهي: 
القمويل يف كتابه )اجلواهر البحرية( املؤلف جنم الدين أبو العباس أمحد  جوقد هن

 البسط واالختصار عن نقله من كتب املذهب الشافعي املعتمدة، فجاء كتابه مسلك
بذكر رواايت املذهب الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه )أصحاب الرتجيح( مع  حافال

منها، وتكمن أمهية هذا الكتاب أبنه اختصار شامل وجامع للبحر احمليط  الراجح بيان
 . غزايل، سهل العبارة، حسن الصياغةلإلمام ال الوسيط  شر يف

 وقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إىل قسمني:
 األول: قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسيني حتتهما مطالب القسم

 الثاين: التعريف ابلكتاب. املبحث األول: دراسة املؤلف. املبحث
الثاين: قسم التحقيق وهو النص احملقق ويليه ثبت املصادر واملراجع  القسم

 .الفنية والفهارس
القسم الثاين يف تعجيل الزكاة، القسم كتاب الزكاة وهي:  أبوااب من التحقيق ومشل

الثالث يف أتخري الزكاة، ابب زكاة املعشرات، ابب زكاة النقدين، ابب زكاة التجارة، 
 ، ابب زكاة الفطر.  كاززكاة املعدن والر  ابب

سلك احملقق يف حتقيق هذا الكتاب املنهج العلمي املعتمد من عمادة  وقد
 .العليا الدراسات

 الوسيط. -شر   –البحرية  -الكلمات املفتاحية: اجلواهر
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Abstract 
This thesis is submitted to fulfill the requirements of Master’s 

degree in the field of Islamic Jurisprudence, Faculty of Sharia at the 
Islamic University Medina. An inductive approach is used to study and 
investigate the archive entitled “Al-Jawaher Al-Bahr in Sharh Al-
Waseed’” written by Alqadi Najm Al-Deen Abu Al-Abss Ahmad Bin 
Mohammed Al-Gamoly Al-Misray Al-Shafii (passed away in 727 H). 
The analysis provided in this thesis considered several sections, from 
the archive, starting from Ta’ajeel Al-Zakat’s  section till the end of 
Zakat Al-Fitr’s  section. The obtained copy of this archive was a 
unique one available at the Al-Sulaimania library, Istanbul, Turkey.  

The researcher found that the scholar Najm Aldeen Abu Al-abass 
Ahmad Al-Gmoli was using a simple and abstract approaches while 
adopting Al-Shafii’s books (Al-Shafii is an Islamic school of thought). 
The scholar mentioned the various narrators of Al-Shafii’ school and 
emphasize more on the elite ones among them. Overall, the archive is 
a comprehensive one combines the thoughts of Imam Algazali in his 
book Sha’rh Al-Waseed . 

The thesis is divided into two main sections as follows, the first 
section includes two chapters that provide an introduction on scholar’s 
profile and the archive itself. While the second section illustrates 
detailed references and verification belonging to the studied sections of 
the archive, which are: Ta’ajeel Al-Zakat, Ta’akeer Al-Zakat , Zakat 
Al-moa’asherat, Zakat Al-Naqdeen, Zakat Al-Tejarah, Zakat Al-
Ma’adan and Al-Rikaz, and Zakat Al-Fiter.  

  
Keywords: Al-Jwaher, Al-Bhariah, Sharh, Al-Waseed    
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إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،  أنفسنا،

 يه ٱُّٱوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحمًا عبده ورسوله 
َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 مل خل ُّٱ (5)
 ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه

 جئ يي ىي ُّٱ (2)
 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .(6)ٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج

فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل  أما بعد:
الطاعات، وهو من أشرف العلوم، وأعالها مرتبة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة 

 ٰه مه ُّٱٱفمن ذلك قوله تعاىل :آمرًة بطلبه وحاثًة عليه، ومبينًة فضل من انشغل به، 
(3)َّهئ مئ هي مي خي  حي جي

 جك مق حق مف ٱُّٱٱوقوله تعاىل: ،
ٱَّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك (6)ٱ

ومن السنة قوله صلى  ،
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص :"من سلك طريقًا  (3)هللا عليه وسلم :"من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين"

، والنصوص يف هذا الشأن معلومٌة (7)يلتمس فيه علمًا سّهل هللا له به طريقًا إىل اجلنة"
 مشهورة.

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به حيصل فال  اإلنسان، وهو الغاية من خلق اخللق، 
                                                             

 .552( آل عمران: اآلية 5)
 .5( النساء: اآلية 2)
 .75 – 75( األحزاب: اآلية 6)
 .55( اجملادلة: اآلية 3)
 .1اآلية ( الزمر: 6)
، (، ابب من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين75  )(26/ 5يف صحيحه ) البخاري أخرجه ( 3)

 .كتاب العلم
(، ابب فضل طلب العلم، قال الرتمذي هذا 2333)  683-3/686( رواه الرتمذي 7)

 حديث حسن. 
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مها فائدة، ويدل على عظم فضله وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة، وأسناها منقبة، وأعظ
، وقد اشتغل هبذا (5)دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس رضي هللا عنهما "اللهم فقهه يف الدين"

العلم العلماء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة، والتابعني ومن بعدهم، 
ماً، وإفتاًء، وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً، وتعلي

ا العلم وألفوا فيه، فمنه املنت، والشر ، واملختصر، واملطول، واملنظوم، واملنثور ذفدونوا ه
وتكونت املذاهب األربعة، وقويت وظهر هلا أتباع اهتموا هبا تصنيفاً وأتليفاً، وقد توارثها 

وذلك مبا  -الفقه اإلسالمي مفقود  املسلمون جياًل بعد جيل، لكن الكثري من تراث
أو خمطوط حباجة إىل حتقيق، وإخراج،  -حل ابألمة اإلسالمية من حمن كحروب وغريها

 ونشر لتزود هبا املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون واحملققون وطالب العلم.
وملا انتهيت من السنة املنهجية يف قسم الفقه كان من املطلوب تقدمي موضوع أو  

 راألستاذ الدكتو  خمطوط لتكميل مرحلة املاجستري فأرشدين وجمموعة من الزمالء الشيخ
انيف العمري جزاه هللا خريا على خمطوط قّيم نفيس يف علم الفقه على مذهب اإلمام 

لنجم الدين أيب العباس أمحد بن  كتاب اجلواهر البحرية )جواهر البحر(الشافعي وهو 
مشروعا علميا جديرا ابلتحقيق يف مرحلة املاجستري وكان  هـ، فصار727دمحم القمويل ت

نصييب منه، من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة 
ب من 253أ إىل اللوحة 566( لوحة ابتداءًا من اللوحة 35الفطر، والذي يقع يف )

)املاجستري(، أسأل هللا عز وجل  اجمللد الثاين ليكون موضوع رساليت لنيل درجة العاملية
 التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 

 
 
 

                                                             

اب ، كت(، ابب وضع املاء عند اخلالء536  )(5/66) يف صحيحه البخاري أخرجه( 5)
 .الوضوء



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

8 
 

 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية:
 تتجلى أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية:

كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يربز ملن له  -5
 الفن من مفت وقاض وطالب علم.صلة هبذا 

أنه اختصار شامل، وجامع للبحر احمليط يف شر  الوسيط لإلمام الغزايل، سهل  -2
 العبارة، حسن الصياغة، وال ختفى أمهية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، قال

 يقصد البحر احمليط. (5)منه" مسائل أكثر املذهب يف كتاابً  أعلم "ال :األسنوي
أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إال أجزاء كون أغلب  -6

 قليلة متفرقة.
عناية مصنفه بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء  -3

 أحكاماً  وجعلته: نصه الكتاب ما مقدمة املصنف رمحه هللا يف واإلفتاء منه، قال
 منه، والنقل مراجعته، تسهيل بذلك وقصدت السهل، الدليل إال األدلة عن جمردة

 واحلكم. الفتيا يف عليه واالعتماد
 إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب. -6
 جاللة قدر املؤلف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. -3
اعتماد العلماء على هذا املصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه، منهم: السيوطي يف  -7

األشباه والنظائر، واخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، وويل 
الدين أبو زرعة العراقي يف طر  التثريب يف شر  التقريب، وابن حجر يف اإليعاب، 

 وغريهم الكثري.
 
 
 

                                                             

 (.2/531( طبقات الشافعية )5)
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 الدراسات السابقة:
قد سبقين إىل التسجيل يف هذا املخطوط عدد من زمالئي من طلبة برانمج 

 ماجستري الفقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وهم:
من بداية الكتاب إىل هناية الفصل األول يف آداب قضاء مصطفى معاذ دمحم،  -5

 .احلاجة
إىل هناية ابب املسح ستنجاء منه من الفصل الثاين  فيما جيب االمهااتما ولسن،  -2

 علي اخلفني
 إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة. كتاب احليضبداية   من، زبري سلطان  -6
من بداية الباب اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الفصل الثاين ، دمحم أزهري  -3

 .فيمن هو أوىل ابإلمامة
هناية القول يف من بداية كاب صالة املسافرين إىل ، علي أمحد صاحل لصوع -6

 .الغسل من كتاب اجلنائز
من بداية النظر الثاين يف الغاسل من كتاب اجلنائز إىل هناية مظهر منظور حافظ،  -3

 .القسم األول : األداء يف الوقت من كتاب الزكاة
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 خطة البحث:
 تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية.

 تشتمل على: املقدمةو
 االفتتاحية -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

 ترمجة املؤلف -
 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف -
 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 وفيه مبحثان:القسم االول: قسم الدراسة، 
 املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.   
 املطلب الثاين: مولده.  
 املطلب الثالث: نشأته العلمية.  
 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.  
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 املطلب السابع: مؤلفاته.  
 املطلب الثامن: وفاته.  

 ابلكتاب)اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب:املبحث الثاين: التعريف 
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 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.  
 اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.املطلب   
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  

 القسم الثاين: النص احملّقق.
قمت إبذن هللا بتحقيق جزء من هذا الكتاب، وهو من بداية القسم الثاين 

( لوحة 35يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة الفطر، والذي يقع يف )
ب من اجمللد الثاين من نسخة املكتبة 253أ إىل اللوحة 566تداءًا من اللوحة اب

السليمانية، إسطنبول، تركيا، وهي نسخة فريدة وسيأيت وصفها مفصال عند 
 الكالم عن النسخ.

 وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: الفهارس العلمية، 
 فهرس اآلايت القرآنية. -5

 واآلاثر.فهرس األحاديث النبوية  -2

 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -6

 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة. -3

 فهرس األماكن والبلدان. -6

 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -3

 فهرس املصادر واملراجع. -7

 فهرس املوضوعات. -8
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 منهج التحقيق:
 منهج التحقيق الذي سرت عليه يف خدمة النص كما يلي: 

حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع االلتزام بعالمات نسخت النص املراد  -5
 الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.

 اعتمدت على نسخة: املكتبة السليمانية، إسطنبول، تركيا وهي نسخة فريدة. -2
إذا جزمت خبطإ ما يف النسخة، أصوِّبه من مظانه من كتب الشافعية، وأثبّته يف  -6

هكذا ]  [، وأشري إليه يف احلاشية، وكذا إن وقفت املنت، وأضعه بني معقوفتني 
علي سقط أو طمس أو بياض يف النسخة، فإين أجتهد يف إكماله من مظانه من  
كتب الشافعية، وأضعه بني معقوفتني هكذا ]  [، وأشري إىل ذلك يف احلاشية، 

 فإن مل أهتد إليه، جعلت مكانه نقطاً متتالية بني قوسني هكذا )...(.
/ب(، للداللة على هناية كل وجه من 8/أ( أو )8هكذا:/ ) مائال اوضعت خط -3

 لوحات املخطوط، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 
 عزو اآلايت القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين. -6
عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف  -3

أحدمها اكتفيت بذلك، وإال فأخرجه من مظانه من كتب األحاديث األخرى، 
 وأبني درجته معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصار.

 .(5)عزو اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة -7
من  واإلمجاعات ،وثقت املسائل الفقهية، والنقول اليت يذكرها املؤلف عن الفقهاء -8

 د يف املذهب.مصادرها، مع بيان القول املعتم
 شرحت مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية. -1

 قمت ابلرتمجة إبجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقق. -55
                                                             

( ال توجد آايت وال أحاديث وال آاثر يف نصييب، لكن كانت هذه هي اخلطة املعتمدة من 5)
 جملسي الكلية والقسم.



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

03 
 

عرفت ابألماكن والبلدان اليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجودها وتسمياهتا  -55
 يف زماننا احلاضر.

 اننا احلاضر.عرفت ابملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف زم -52
 وضعت الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث. -56
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 الشكر والتقدير
نا دمحم احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على نبي

 وبعد: وعلى آله وصحبه أمجعني،
ما أواله فإين وبعد أن أكملت البحث أمحد هللا تعاىل ذا املن والعطاء على 

علي من نعم، فله احلمد وله الشكر، ال أحصي ثناء عليه، هو كما أثىن على 
 نفسه سبحانه وتقدس.

ويف مقام االعرتاف ابجلميل أجد نفسي عاجزا عن شكر من أوصى هللا 
، وأن جيمعين يتحبقهما يف كتابه، والدي الكرميني، أسأل هللا تعاىل أن يرحم والد

أن يبارك يف عمر الوالد، وأن جيعله ممن طال عمره، ومبن أحب يف جنته، و  اهب
 وحسن عمله، وأن يرزقين بره إنه مسيع جميب.

كما يطيب يل أن أتقدم ابلشكر اجلزيل هلذا الصر  العلمي الشامخ يف 
ممثلة يف معايل مديرها، وفضيلة عميد   -أعين اجلامعة اإلسالمية-مدينة خري الربية

م الفقه، وأعضاء هيئة التدريس ابلقسم على كلية الشريعة، وفضيلة رئيس قس
لتحصيل العلم الشرعي من منبعه الصايف الكتاب إاتحتهم الفرصة لطالب اجلامعة 

 .والسنة
كما ال يفوتين أن أسطر أمجل آايت الشكر والعرفان والدعاء ابلتوفيق 

الذي أشرف على  عوض بن محيدان العمريلفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ 
توجيهات قيمة، وملحوظات سديدة، فأسأل هللا تعاىل أن وأبدى سالة، الر  هذه

 يبارك له يف عمره وعمله وذريته.
الدكتور عبد اللطيف بن مرشد  كما أشكر فضيلة املناقشني هلذه الرسالة

الدكتور دمحم فه علي يف بداية كتابيت، و العويف وقد أفادين بتوجيهاته القيمة عند إشرا
فجزامها هللا عين خري  على تفضلهما بقراءهتا، وإبداء ملحوظتهما يزِّ الف  بن عليثة 

هذا وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن  .اجلزاء
 نه ويل ذلك والقادر عليه.إيتقبله بقبول حسن، 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

05 
 

 
 
 

 القسم األول: قسم الدراسة.
 وفيه مبحثان:

 وفيه مثانية مطالب.املبحث األول: دراسة املؤلف:  
 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب)اجلواهر البحرية(.
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 املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.   
 املطلب الثاين: مولده.  
 املطلب الثالث: نشأته العلمية.  
 وتالميذه.املطلب الرابع: شيوخه،   
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 املطلب السابع: مؤلفاته.  
 املطلب الثامن: وفاته.  
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 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.       
هو الشيخ العالمة القاضي جنم الدين أمحد بن  امسه، ونسبه:  -1

 .(5)دمحم بن أيب احلزم مكي بن ايسني القرشي املخزومي 

 .(3( )6)املصري (2)القمويل نسبته: -0

 .(6)أبو العباس كنيته: -3

 
 
 
 
 
 

                                                             

/ 8(، الوايف ابلوفيات )636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصال  الدين الصفدي )5)
(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة 65/ 1كي )(، طبقات الشافعية الكربى للسب35

(، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف جلمال 526(، الطالع السعيد لألدفوي )ص:263/ 2)
 (.533/ 2الدين يوسف بن تغري بردي )

، وهي من أعمال قوص بصعيد مصر. انظر: طبقات الشافعية البن نسبة إىل قمولة القمويل: (2)
 (. 3/618(، معجم البلدان )2/266قاضي شهبة )

( مصر دولة عربية تقع يف الشمال الشرقي من قارة أفريقيا على البحر األمحر مشاال، والبحر 6)
. انظر: األمحر شرقا، حتدها من الغرب ليبيا، ومن اجلنوب السودان، وعاصمتها القاهرة

 (.515موسوعة املدن العربية واإلسالمية للدكتور حيي الشامي )ص:
/ 2(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )65/ 1( انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )3)

 (.686/ 5(، بغية الوعاة جلالل الدين السيوطي )263
/ 8(، الوايف ابلوفيات )636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصال  الدين الصفدي )6)

 (.88/ 5(، طبقات املفسرين للداوودي )35



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

08 
 

 املطلب الثاين: مولده
، فبعضهم -رمحه هللا -اختلف أصحاب الرتاجم يف سنة والدة املصنف 

ه( عن 727، وذكر جلهم أنه تويف سنة: )(5)ه(366)صر  أبنه ولد سنة: 
(، وذكر بعضم أنه ولد سنة: 337، فعلى هذا تكون والدته سنة: )(2)مثانني سنة

 .(6) ه(336)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.81/ 5(، طبقات املفسرين للداوودي )686/ 5( انظر: بغية الوعاة )5)
(، العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب 65/ 1( انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )2)

 (، .266/ 2(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )358)ص: 
 (.222/ 5( انظر: األعالم للزركلي )6)
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية
تعلم فيها الفقه، مث ذهب  (5)بتعلم العلم بقوص -رمحه هللا-بدأ املصنف 

وتعلم فيها األصول، والنحو، وبدأ ابلتصنيف فصنف عدة كتب، مث  (2)إىل القاهرة
، والقاهرة، (3)، وأسيوط(6)توىل القضاء واحلسبة يف عدة مدن منها: قموال، وإمخيم

وغري ذلك، وويل التدريس يف املدرسة الفخرية ابلقاهرة، وكان مشتغال ابإلفتاء 
 .(6)والتدريس والكتابة حىت توفاه هللا عز وجل

 
 
 
 
 
 

                                                             

( قوص: هي مدينة اترخيية من مدن مصر تقع يف حمافظة قنا عرفت ابسم العالية، وهي تقع 5)
 (.673شرق النيل. انظر: موسوعة ألف مدينة إسالمية لعبد احلكيم العفيفي )ص:

العربية، مير هبا هنر النيل العظيم ( القاهرة هي عاصمة مجهورية مصر العربية، وهي أكرب املدن 2)
فيشطرها شطرين: الشرقي والغريب. انظر: موسوعة املدن العربية واإلسالمية للدكتور حيي 

 (.256الشامي )ص:
( إمخيم هي مدينة مصرية تقع على هنر النيل الشرقي من حمافظة سوهاج، فيها أاثر إغريقية 6)

 (.512سالمية )ص:وفرعونية. انظر: موسوعة املدن العربية واإل
( أسيوط هي مدينة مصرية من مدن وادي النيل تقع يف جنوب القاهرة، وهي تشتهر اآلن أبنه 3)

منتجع شتوي دافئ، وينسب إليها مجاعة من أهل العلم. انظر: موسوعة املدن العربية 
 (.513واإلسالمية )ص:

(، طبقات 523-526)ص:(، الطالع السعيد 636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )6)
(، 357(، العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص: 65/ 1الشافعية الكربى للسبكي )

 (.686/ 5بغية الوعاة )
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 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه
 أوال: شيوخه:

القمويل على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقه وشىت أنواع اإلمام تتلمذ 
 العلوم ومنهم:

 الشيخ اإلمام جعفر بن حيىي بن جعفر املخزومي: وهو ظهري الدين التزمنيت -1
بفتح التاء املثناة من فوقها وهي من بالد  نسبة إىل تزمنت-ظهري الدين التزمنيت 

أخذ عن ابن اجلميزي وأخذ عنه  كان شيخ الشافعية مبصر يف زمانه -الصعيد
، من الشيخ صدر الدين حيىي بن علي السبكي وخالئقو فقيه الزمان ابن الرفعة 

 .(5)ه(382: )سنة تويف ،شر  مشكل الوسيطمصنفاته: 
، وهو دمحم بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي: ابن دقيق العيـــد -2

املصري، الشافعي، املالكي، املعروف اببن دقيق العيد )أبو  ياملنفلوطي مّث القوص
حنوي، شاعر،  ،الفتح، تقي الدين( حمدث، حافظ، فقيه، أصويل، أديب

: خطيب، ولد يف ينبع على ساحل البحر األمحر من أرض احلجاز سنة
ـ، ونشأ بقوص، ورحل إىل الشام ومصر ومسع الكثري، وويل قضاء الداير (ه326)

  .(ه752: )صفر سنة احلادي عشر ويف ابلقاهرة يفاملصرية وت

 ، اإلملام يف أحاديث األحكاممطبوع االقرتا  يف علوم احلديثمن تصانيفه: 
، ديوان خطب، وله إحكام األحكام شر  عمدة األحكام مطبوع، مطبوع

 .(2)شعر
 

                                                             

(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 566( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني للعبادي )5)
قات الشافعية البن (، طب358/ 5(، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة )561/ 8)

 (.575/ 2قاضى شهبة )
(، 2/221(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/257( انظر: طبقات الشافعية الكربى )2)

(، الوايف 3/385(، تذكرة احلفاظ )28(، الشهادة الزكية )ص:3/566الدرر الكامنة )
 (.5/653(، طبقات احلفاظ )3/567ابلوفيات )
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بن علي بن  بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعةوهو دمحم : بدر الدين ابن مجاعة  -3
حازم الكناين، احلموي، البياين، الشافعي )بدر الدين( مفسر، فقيه، أصويل، 

ولد حبماة يف  متكلم، حمدث، مؤرخ، أديب، انثر، انظم، مشارك يف غري ذلك.
، وويل القضاء ابلقدس، والداير املصرية، (ه361) :ربيع اآلخر سنةأربع 

 وبدمشق، ومجع بني القضاء ومشيخة الشيوخ واخلطابة، وتويف ابلقاهرة يف عشرين
 من اإلمام الّشافعي. ، ودفن قريباً (ه766) :األوىل سنةمجادى 

رة ، تذكمطبوع : املنهل الروي يف علوم احلديث النبويمن تصانيفه الكثرية
، إيضا  الدليل يف قطع حجج مطبوع السامع واملتـكلم يف آداب العامل واملتعلم

وحترير كشف املعاين يف املتشابه من املثاين مطبوع،   ،مطبوع أهـل التعطيل
 .(5)مطبوع اإلحكام يف تدبري جيش اإلسالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(، 2/285(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/561الشافعية الكربى )( انظر: طبقات 5)
 (.583/ 8شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )
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 اثنيا: تالميذه
مل أجد صيته وتدريسه يف عدة مدارس  مع شهرة القمويل يف عصره وذايع

إنه  (5)يف كتب الرتاجم والتاريخ من صر  بذكر تالميذ له، إال ما قاله األدفوي
  .صحب القمويل

جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن املطهر بن نوفل  هواألدفوي: و 
 كمال الدين، أبو الفضل فقيه، أديب، مؤرخ. األدفوي الشافعي،

: صفر سنة 57، وتويف ابلقاهرة يف (ه386) :سنةولد يف نصف شعبان 
 . (ه738)

حقق يف جامعة أم درمان يف  "اإلمتاع يف أحكام السماع" من تصانيفه:
، و"البدر السافر مطبوع ، و"الطالع السعيد اجلامع ألمساء جنباء الصعيد"السودان

 .(6)وله نظم ونثر، (2)خمطوط يف حتفة املسافر يف الوفيات"
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.527( انظر: الطالع السعيد لكمال الدين جعفر األدفوي )5)
( انظر: فهرس املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية النمساوية حتقيق وتعريب دمحم عايش )ص: 2)

56.) 
/ 2(، الوفيات البن رافع )2/83(، الدرر الكامنة )1/357انظر: طبقات الشافعية الكربى )( 6)

 (.6/563(، معجم املؤلفني )6/25(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )36
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 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
كان املصنف رمحه هللا ذا مكانة علمية مرموقة، وكان من العلماء األفاضل، 
يدل على مكانته العلمية تصانيفه الغزيرة، وتدريسه ابملدارس، وتوليه مناصب 

 القضاء، واحلسبة، وثناء العلماء عليه.
كان من الفقهاء األفاضل والعلماء املتعبدين قال كمال الدين جعفر اإلدفوي:   -5

ر وانب يف احلكم والقضاة املتعففني وافر العقل حسن التصرف حمفوظاً، تفقه ومتهّ 
مث أسيوط  ،وكان قبل ذلك قد ويل قضاء قوص مث إمخيم (5)مبصر ودّرس ابلفخرية
 .(2) واملنية والشرقية والغربية

من الفقهاء الفضالء والقضاة قال صال  الدين خليل بن أيبك الصفدي: " -2
النبالء، وافر العقل، جيد النقل، حسن التصرف، دائم البشر والتعرف، له دين 

 .(6)"وتعبد، واجنماع عن الباطل وتفرد

 .(3)ليس مبصر أفقه من القمويل قال الشيخ صدر الدين ابن الوكيل:  -6

ماًما يف كان إقال سراج الدين أبو حفص عمر بن علي املعروف اببن امللقن:   -3
 .(6)الفقه فاضال يف علوم أخرى

كان من الفقهاء املشهورين والصلحاء املتورعني حيكى قال اتج الدين السبكي: " -6
 .(3)"أن لسانه كان ال يفرت عن قول ال إله إال هللا

                                                             

املدرسة الفخرية ابلقاهرة فيما بني سويقة الصاحب ودرب العّداس، عمرها األمري  :الفخرية (5)
ري فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل البارومّي، وكان الفراغ منها يف سنة اثنتني الكب

 (.3/257وعشرين وستمائة. انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر )
 (.536/ 2(، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )526( انظر: الطالع السعيد )ص:2)
 (.636/ 5صر )( انظر: أعيان العصر وأعوان الن6)
 (.65/ 1(، طبقات الشافعية للسبكي )35/ 8( انظر: الوايف ابلوفيات )3)
 (.358( انظر: العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص: 6)
 (.65/ 1( انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )3)
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 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي
 أوال: عقيدته  
رمحه إىل عقيدته، لكنه  –مل تشر املصادر اليت ترمجت للمصنف رمحه هللا   

وعند بيانه لتلك املسائل يظهر أنه كان من  ،هللا أورد مسائل متعلقة ابلعقيدة
 (5)"فإن السين :حيث قال يف مسألة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر األشاعرة،

يف نفي رؤية هللا تعاىل، ونسبة الشر إليه، وقوله: إن كالمه  ينكر على املعتزيل
، وعلى (3)والصورة واالستواء (6)يف إثبات اجلسمية (2)خملوق، وعلى احلشوي

                                                             

املصنف رمحه هللا أقول: املخالفون ألهل السنة كانوا ينسبون أنفسهم إىل السنة، فإن ما ذكره ( 5)
 .ليس من عقيدة أهل السنة واجلماعة

احلشوية: ليست طائفة معينة هلا رئيس تنسب إليها كباقي الطوائف املنتسبة إىل مؤسسيها، ( 2)
وأول من أطلق هذا اللفظ هو عمرو بن عبيد املعتزيل قاله يف ابن عمر هنع هللا يضر إنه كان حشواي، 

صفات والقدر، مث أخذه األشعرية عنهم ويطلقونه على من يثبت واملعتزلة تعين به من أثبت ال
بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم انظر: من الصفات ما ينكرون إثباته هلل تعاىل. 

 .(625/ 2منهاج السنة النبوية )، (523/ 2) لشيخ اإلسالم ابن تيمية الكالمية
 وال نفيا، ويتوقف أهل السنة يف إثباته أقول: صفة اجلسم مل يرد يف الكتاب والسنة إثباات ( 6)

ونفيه على بيان املراد منه، فإن أريد به البدن الكثيف أو املركب من املادة والصورة أو اجلواهر 
ى ابألبصار ر  ما يوصف ابلصفات ويـ  الفردة فهو منفي عن هللا تعاىل قطعا، وإن أريد به 

اين اثبتة للرب تعاىل وهو موصوف ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه املع
 .(135/ 6الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ) انظر: .هبا

االستواء هلل تعاىل على عرشه من و  ي الصورةرمحه هللا عد من يثبت صف أقول: املصنف ( 3)
وسائر االستواء على عرشه، و  الصورة احلشوية، وهو مذهب السلف، فإهنم يثبتون هلل تعاىل

/ 5العرش للذهيب )انظر:  .الله وعظمتهالصفات الواردة يف الكتاب والسنة كما يليق جب
صفات ، (51)ص:  ا للشيخ ابن عثيمنيهللا وصفاته وموقف أهل السنه منهأمساء ، (588

 .(221)ص:  لعلوي بن عبد القادر السقاف هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
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 . (5)الفلسفي يف إنكاره بعث األجساد؛ ألن املصيب فيها واحد قطعا"
 اثنيا: مذهبه الفقهي

 أمور: كان املصنف رمحه هللا شافعي املذهب ويدل على ذلك
 جل من ترجم له من أصحاب كتب الرتاجم ذكر أنه شافعي املذهب.  -5

 اهتمام املصنف رمحه هللا ابملذهب الشافعي، والتصنيف فيه. -2

قوله يف كتابه يف أكثر من موضع "قال أصحابنا" يقصد به علماء املذهب  -6
 الشافعي، وأهنم أصحابه يدل على كونه شافعي املذهب.

حربويه من أصحابنا أنه ال جيوز التعجيل مطلقا، وهو  ومن ذلك قوله: "وعن ابن
 .(2)شاذ خمالف لنص الشافعي"

وقال سائر أصحابنا: ال أثر هلذا القشر، فإذا بلغ مخسة أوسق بقشره، وقوله: "
 .(6)"وجبت؛ ألنه يلتصق به ورمبا طحن معه خبالف قشر العلس

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

/أ( من املخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي اسطنبول 585شر، اللوحة )( انظر: اجمللد العا5)
 تركيا.

 .(61)ص:( انظر: 2)
 .(536)ص:( انظر: 6)
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 املطلب السابع: مؤلفاته.
ابعا طويال يف التأليف والتصنيف، وصنف عدة   أويت املصنف رمحه هللا

 كتب، مما تدل على سعة علمه، وقوته يف التصنيف والتأليف، وهي كالتايل:
(، وفيه نقول ، لكنه مفقودالبحر احمليط يف شر  الوسيط للغزايل )وهو خمطوط -5

 .(5)غريزة، ومباحث مفيدة

 (6)وهو تلخيص للبحر احمليط كتلخيص الروضة من الرافعي (2)جواهر البحر -2
وهو الذي قمت حبمد هللا )وهو خمطوط حيقق اآلن يف اجلامعة اإلسالمية، 

من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة إىل هناية زكاة الفطر " جزء منه بتحقيق
 (.اسطنبول تركيا" من اجمللد الثاين نسخة املكتبة السليمانية من كتاب الزكاة

 ، وقد حقق يف اجلامعة اإلسالمية.(3)تكملة املطلب العايل شر  الوسيط للغزايل -6

 ، وهو مطبوع.(6)تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي -3

 ، وهو خمطوط.(3)شر  أمساء هللا احلسىن -6

 .(7)حتفة الطالب يف شر  كافية ابن احلاجب -3

                                                             

(، العقد املذهب يف 35/ 8(، الوايف ابلوفيات )636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )5)
 (.357طبقات محلة املذهب )ص: 

كالم املصنف، والذين ترمجوا له، واختار جملسا القسم ( وردت هلذا الكتاب تسميتان من خالل  2)
 والكلية )اجلواهر البحرية(.

(، الدرر الكامنة يف 35/ 8(، الوايف ابلوفيات )636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )6)
 (.661/ 5أعيان املائة الثامنة )

 (.573( انظر: العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص: 3)
/ 2(، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )636/ 5ر: أعيان العصر وأعوان النصر )( انظ6)

536.) 
 (.686/ 5(، بغية الوعاة )263/ 2( انظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )3)
(، هدية 535/ 2(، معجم املؤلفني )263/ 2( انظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )7)

 (.556/ 5العارفني )
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 املطلب الثامن: وفاته.
( عن مثانني سنة، ودفن 727ابلقاهرة يف شهر رجب سنة: )تويف رمحه هللا 

 .(2( )5)ابلقرافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

الق رَّافة: مدفن مشهور ألهل مدينة مصر، والقاهرة، وهي اثنتان: ما كان يف سفح اجلبل، وهي  (5)
القرافة الصغرى، والثاين: ما كان منها يف شرقي مصر، وهي القرافة الكربى ومها يف مدينة 
الفسطاط الذي صار جزءا من مدينة القاهرة. انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر 

(، أحسن التقاسيم يف معرفة 335(،  الروض املعطار يف خرب األقطار )ص: 627 /3)
 (.657/ 3(، معجم البلدان )251األقاليم )ص: 

(، طبقات الشافعية 35/ 8(، الوايف ابلوفيات )633/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )2)
 (.81/ 5(، طبقات املفسرين للداوودي )266/ 2البن قاضى شهبة )
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 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب)اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب:
 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  
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 املؤلف.املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل 
 أوال: حتقيق اسم الكتاب.  

 ورد هلذا الكتاب امسان خمتلفان لفظا مع اتفاق معنامها.
االسم األول: ما ذكره املصنف رمحه هللا يف مقدمة كتابه وهو: )اجلواهر 

، واختري هذا (5)البحرية" اجلواهر : "ومسيته-رمحه هللا -البحرية(، حيث قال 
 والقسم.االسم من قبل جملسي الكلية 

، والفقهاء الذين نقلوا من هذا (2)االسم الثاين: ما ذكره أصحاب الرتاجم
 الكتاب، وهو )جواهر البحر(.

 اثنيا: توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف. 
وإىل كتب الرتاجم والفقه  -رمحه هللا -يتبني ابلرجوع إىل كالم املصنف  

دمحم القمويل رمحه هللا؛ فإن  أن كتاب جواهر البحر )اجلواهر البحرية( ألمحد بن 
كتاب جواهر البحر)اجلواهر   دَّ كل من ترجم للمصنف رمحه هللا أو نقل عنه ع  

 البحرية( من مصنفاته، وفيما يلي مناذج منها.
 .(6)البحرية" اجلواهر قال املصنف رمحه هللا يف مقدمة كتابه: "ومسيته -5

وفيه نقول عزيزة  وشر  الوسيط يف الفقه يف جملدات كثريةقال الصفدي: " -2
ومباحث مفيدة ومساه البحر احمليط مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر 

 .(3)"البحر

صاحب البحر احمليط يف شر  الوسيط وكتاب جواهر قال ابن السبكي: " -6
                                                             

 /أ( من اجمللد األول من املخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي، إسطنبول تركيا.2( انظر: لوحة )5)
(، طبقات الشافعية 35/ 8(، الوايف ابلوفيات )636/ 5( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )2)

(، طبقات الشافعية البن 523(، الطالع السعيد لألدفوي )ص:65/ 1الكربى للسبكي )
 (.661/ 5(،  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )263/ 2قاضى شهبة )

 /أ( من اجمللد األول من املخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي، إسطنبول تركيا.2( انظر: لوحة )6)
 (.35/ 8( انظر: الوايف ابلوفيات )3)
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 .(5)"البحر

صاحب "البحر احمليط يف شر  الوسيط" وهو   قال سراج الدين ابن امللقن: " -3
املذهب، مث خلصه يف "اجلواهر" وهى جليلة كتاب جليل جامع ألشتات 

 .(2)"أيًضا

قال اإلسنوي: "مث خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي مساه  -6
 .(6) )جواهر البحر("

قال العبادي: "وصنف يف الفقه البحر احمليط شر  به الوسيط للغزايل يف حنو من  -3
ومساه: جواهر البحر احمليط يف عشرين جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه 

 .(3)شر  الوسيط
وله شر  الوسيط يف حنو أربعني جملدة وجرد قال احلافظ ابن حجر العسقالين: " -7

 .(6)("جواهر البحر)نقوله فسماها 

جواهر البحر يف تلخيص : "صاحب كشف الظنون مصطفى عبد هللا كاتبقال  -8
 .(3)"لنجم الدين أمحد بن دمحم القمويل، الشافعي البحر احمليط يف شر  الوسيط

وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية فشرحه ومساه )البحر  قال خري الدين الزركلي: " -1
 .(7) ("احمليط( مث جّرد نقوله ومساه )جواهر البحر

قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شر  الوسيط للغزايل يف حنو اربعني جملدة، مث  -55

                                                             

 (.65/ 1( انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )5)
 (.357طبقات محلة املذهب )ص: ( انظر: العقد املذهب يف 2)
 (.2/666( انظر: طبقات الشافعية لألسنوي )6)
 (.563-6/566( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )3)
 (.661/ 5( انظر: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )6)
 (.356/ 5( انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )3)
 (.222 /5( انظر: األعالم للزركلي )7)
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 .(5)كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي"خلص أحكامه يف  

أحدها: عدم اشرتاط النية يف عبادة ال تكون عادة أو ال تلتبس قال السيوطي: " -55
والنية، وقراءة القرآن، بغريها، كاإلميان ابهلل تعاىل، واملعرفة واخلوف والرجاء، 

؛ ألهنا متميزة بصورهتا، نعم جيب يف القراءة إذا كانت منذورة، لتمييز واألذكار
  .(2)"الفرض من غريه، نقله القمويل يف اجلواهر عن الروايين، وأقره

)والفصد كاجلر ( الذي خياف من غسله  قال شيخ اإلسالم زكراي األنصاري: " -52
رية( يف حكمها ما مر فيتيمم له )إن خاف املاء( أي استعماله )وعصابته كاجلب

السابق واألنسب أن يقول كاللصوق )وملا بني حبات اجلدري حكم( العضو 
)اجلريح إن خاف من غسله( ما مر والتصريح بقوله والفصد إىل هنا من زايدته 

 .(6)"ونقله القمويل يف حبره وجزم به يف جواهره

ه أو له قال القمويل يف جواهره فإن قلنا: ال خيار لقال ابن حجر اهليتمي: " -56
 .(3)"اخليار فلم يفسخ ففي مضاربته ابلثمن وجهان أصحهما ال

واحد  قال القمويل يف اجلواهر: واألوىل أن يناما يف فراشقال اخلطيب الشربيين: " -53
 .(6)"إذا مل يكن ألحدمها عذر يف االنفراد، سيما إذا عرف حرصها على ذلك

يف جواهره أنه لو قال له: ارهن عبدي  نعم ذكر القمويلقال ابن شهاب الرملي: " -56
 .(3)"مبا شئت صح أن يرهنه أبكثر من قيمته انتهى

 
 

                                                             

 (.211-5/218( معجم املؤلفني )5)
 (.52( انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 2)
 (.86/ 5( انظر: أسىن املطالب يف شر  روض الطالب )6)

 (.527/ 6( انظر: حتفة احملتاج يف شر  املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )3)
 (.356-353/ 3املنهاج )( انظر: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 6)
 (.236/ 3( انظر: هناية احملتاج إىل شر  املنهاج )3)
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 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.
يدل على األمهية العلمية هلذا الكتاب اعتماد من جاء بعد املصنف من 

املصنفني منه أهل العلم على كتابه والنقل منه، وقد مر ذكر نقول أهل العلم من 
 .(5)يف املطلب السابق

-املسائل، فاملصنف  يته العلمية أنه كتاب شامل ألكثرومما يدل على أمه
 من سبقه، فهي كاملوسوعة يف املذهب الشافعي. أكثرمجع عن  -رمحه هللا

 ومما يدل على أمهيته ثناء العلماء على هذا الكتاب:
جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة قال الصفدي: "وشر  الوسيط يف الفقه يف 

مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر  ومباحث
 .(2)البحر"

: "شر  الوسيط شرحا مطوال أقرب تناوال من شر  ابن وقال األسنوي
الرفعة وإن كان كثري االستمداد منه، وأكثر فروعا منه أيضا، بل ال أعلم يف 

خلص املذهب كتاب أكثر فروعا منه مساه البحر احمليط يف شر  الوسيط مث 
 .(6)أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر البحر

 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.21( انظر: )ص:5)
 (.8/35( انظر: الوايف ابلوفيات للصفدي )2)
 (.2/666( انظر: طبقات الشافعية لألسنوي )6)
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 ب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.املطل
حسب ترتيب  قسم املصنف رمحه هللا الكتاب إىل كتب وأبواب وفصول على -5

الغزايل يف كتابه الوسيط، فهو شر  له، واعتىن بذكر األحكام واملسائل الفقهية 
جمردة عن األدلة إال القليل اليسري من التعليالت العقلية، يف بعض املواضع. قال 

عن األدلة  املصنف رمحه هللا يف مقدمة الكتاب ما نصه: "وجعلته أحكامًا جمردة
إال الدليل السهل، وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، واالعتماد عليه 

 يف الفتيا واحلكم".

 يقتصر على أقوال املذهب الشافعي. -2
كتابه من أطول الكتب يف املذهب من حيث االشتمال على املسائل  -6

سبقه من املصنفني رمحهم هللا يف  من تفريعات، فقد مجع يف كتابه عن جلوال
 املذهب وسيظهر هذا للقارئ عند القراءة.

فمثال عند   استقصى ذكر األقوال والطرق واألوجه يف املذهب يف كل مسالة. -3
ولألصحاب طرق: أصحها: أن يف كالمه عن كيفية تعلق الزكاة ابملال قال: "

وأصحهما: وهو اجلديد أهنا تتعلق ، أحدمها: أهنا تتعلق ابلذمة املسألة قولني:
 .(5)"والثاين: أن فيها قولني ابلعني تعلق شركة.

العزيز شر  " يف كتابه  يذكر القول الراجح يف املذهب، ويتبع يف ذلك الرافعي -6
فمثال عند كالمه عن   ."روضة الطالبني"و : "اجملموع"والنووي يف كتابيه "الوجيز

أصحها: استهالل ففي وقت وجوهبا ثالثة أقوال: وقت وجوب زكاة الفطر قال: "
 . (2)""، ونفس القول رجحه الرافعي والنوويشوال

اليت يصعب ، والعبارات خال عن التعقيدات سهل املعىن العبارة سلكتابه س -3
 فهمه واألخذ منه. طلبة العلم، فيسهل على فهما

ذكر م ن ينقل عنهم من األئمة فيقول مثال:  –رمحه هللا  –رمبا يغفل املؤلف  -7
                                                             

  .(551)ص: انظر: ( (5
 .(526/ 3اجملموع )، (533/ 6) العزيز شر  الوجيز (37)ص:  انظر:( (2
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 "وقال بعض الفقهاء"، أو "قيل كذا".

وقيل فيه قول قدمي أهنا فمثال عند كالمه عن وجوب الزكاة يف الرتمس قال: "
 .(5)"ب فيه لشبهه ابلباقال واللوبياجت

 .وجييب عليها، كقوله فإن قيل، يقالاالعرتاضات  رمحه هللا أحياانيورد املؤلف  -8
قال ": قالفمثال عند كالمه عن األرض اليت يؤخذ منها اخلراج وال يعرف أصلها 

 الشيخ أبو حامد: فإن قيل: هل يثبت هلا حكم السواد من امتناع البيع والرهن؟
قيل: جيوز أن يقال: الظاهر يف األخذ كونه حقا، ويف اليد امللك، فال يرتك واحد 

 .(2)"الظاهرين إال بيقني، وله نظائرمن 

فمثال عند   إذا كان له رأي، أو استدراك على قول أحد يصدره بقوله: قلت. -1
قلت: ويتعني األول  : "قالكالمه عن الواجب إخراجه من الدراهم املغشوشة 

 .(6)"فيما إذا أخرج الويل الزكاة من مال احملجور عليه

كالمه عن ما جيب فيه   عنديشر  الكلمات الغريبة الواردة يف الكتاب اترة. فمثال  -55
الـــدواليب، أو ، أو وفيما سقي ابلنضح، أو الــدالءالعشر أو نصف العشر قال: "

شر، وكذا فيما سقي ابلنــاعورة، وهو ما ، وهي اليت تديرها البقر نصف العالــدوايل
 .(3)"يديره املاء بنفسه

يف تصنيف هذا الكتاب على كتب كثرية من كتب  –رمحه هللا  –املؤلف  اعتمد -55
املاوردي، وإمام  ، وأكثر يف النقل منله املتقدمني، واملتأخرين، واملعاصرين

للمذهب  وملخصا فصار كتابه جامعا ،والنووي ،الرافعياحلرمني، والروايين، و 
 .بذكر أقوال من تقدمه من الفقهاء

 

                                                             

  .(533)ص: انظر: ( (5
  .(538)ص: انظر: ( (2
  .(263)ص: انظر: ( (6
  .(515)ص: انظر: ( (3
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 اصطالحات املؤلف يف النص احملققاملطلب الرابع: 
 أوال: مصطلحات اآلراء واملذاهب واألقوال

هو كالم الشافعي رمحه هللا يف مسألة، حينما يكون له رأاين يف مسألة  القوالن: -5
يعرب عنهما ابلقولني، والقوالن قد يكوانن قدميني أو جديدين، أو يكون أحدمها 

وقد  هللا: "فاألقوال للشافعي .... . قال النووي رمحه(5)قدميا، واآلخر جديدا
يكوانن جديدين أو قدميا وجديدا وقد يقوهلما يف وقت وقد يقوهلما يف وقتني قد 

 .(2)"يرجح أحدمها وقد ال يرجح

األوجه هي أراء أصحاب الشافعي املخرجة من أصوله وقواعده، وقد  الوجهان: -2
تكون من املذهب،  هذه التكون اجتهادا هلم غري مبين على أصوله وقواعده، و 

واألوجه ألصحابه املنتسبني إىل . قال النووي رمحه هللا : "(6)ب لصاحبهاوإمنا تنس
طوهنا من قواعده وجيتهدون يف بعضها وإن مل بمذهبه خيرجوهنا على أصوله ويستن

وقد يكون الوجهان لشخصني ولشخص والذي  ، ....أيخذوه من أصله
)أي قد يقوهلما يف وقت أو يف وقتني، وقد " (3)لشخص ينقسم كانقسام القولني

 يرجح أحدمها، وقد ال يرجح(.

املقصود ابلطرق هو اختالف األصحاب يف حكاية املذهب، فيقول  :الطرق -6
بعضهم يف املسألة قوالن أو وجهان، ويقول اآلخر: ال جيوز قوال واحدا، أو جيوز 

خر فيه خالف وجها واحدا، أو يقول أحدمها يف املسألة تفصيل، ويقول اآل
 .(6)مطلق، وقد يستعملون الوجهني يف موضع الطريقني وعكسه

، ويعرب عنه ابلنص  -املقصود به كالم الشافعي رمحه هللاأو النص:  املنصوص -3
                                                             

 (.233( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: (5
 (.33/ 5( انظر: اجملموع شر  املهذب )(2
 (.237( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: (6
 (.33/ 5اجملموع شر  املهذب )( انظر: (3

(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 33/ 5( انظر: اجملموع شر  املهذب )(6
237.) 
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لرفعة قدره بتنصيص اإلمام عليه، ويكون يف مقابله غالبا إما وجه ضعيف، أو 
النص فهو نص الشافعي رمحه وحيث أقول : -. قال النووي رمحه هللا(5)قول خمرج

 .(2)"هللا ويكون هناك وجه ضعيف أو قول خمرج

هو قول الشافعي رمحه هللا الذي قاله ابلعراق، أو قبل انتقاله إىل مصر،  القدمي: -6
وحيث أقول اجلديد فالقدمي . يقول النووي رمحه هللا: "(6)وهو خالف اجلديد

. ورجع الشافعي رمحه هللا (3)"خالفه أو القدمي أو يف قول قدمي فاجلديد خالفه
، وإذا كان يف املسألة (6)عما قاله قدميا، وقال: "ال أجعل يف حل من رواه عين"

، يقول إال يف مسائل يسرية قوالن: قدمي وجديد، فاجلديد هو الذي يعمل به
كل مسألة فيها قوالن للشافعي رمحه هللا قدمي وجديد فاجلديد هو النووي: "

 . (3)"العمل ألن القدمي مرجوع عنهالصحيح وعليه 

هو ما قاله الشافعي رمحه هللا بعد انتقاله إىل مصر، أو استقر رأيه عليه اجلديد:    -3
 .(7)يف مصر وإن كان قد قاله ابلعراق إال يف مواضع

 
 
 
 

                                                             

 (.265(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 538( انظر: الفوائد املكية )ص:(5
 (.8( انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: (2
 (.265انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (6
(، االبتهاج يف شر  مصطلحات 8( انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: (3

 (.385املنهاج )ص:
مغين احملتاج إىل ، (63/ 5حتفة احملتاج يف شر  املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ) ( انظر:(6

 .(551/ 5ألفاظ املنهاج )معرفة معاين 
 (.33/ 5( انظر: اجملموع شر  املهذب )(3
 (.266( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: (7
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 اثنيا: مصطلحات الرتجيح والتضعيف
األصح من صيغ الرتجيح بني أوجه األصحاب، ويستعمل حني يكون  األصح: -5

الوجه املقابل قوي الدليل يصل إىل درجة الصحيح، لكن الذي قيل عنه األصح 
وحيث أقول األصح أو الصحيح فمن : "-رمحه هللا-. قال النووي (5)أقوى دليال

 .(2)"قلت: األصح، وإال فالصحيح ،الوجهني أو األوجه فإن قوى اخلالف

الصحيح أيضا من ألفاظ الرتجيح بني أوجه األصحاب، ويستعمل  الصحيح: -2
وحيث . قال النووي رمحه هللا: "(6)حني يكون املقابل وجها ضعيفا، أو واهيا

قلت:  ،أقول األصح أو الصحيح فمن الوجهني أو األوجه فإن قوى اخلالف
 .(3)"األصح، وإال فالصحيح

الرتجيح بني أوجه األصحاب، ويستعمل الصواب أيضا من ألفاظ الصواب:  -6
 . (6)حني يكون املقابل وجها ضعيفا، أو واهيا

قني أو الطرق )وهي اختالف يمن اصطالحات الرتجيح بني الطر املذهب:  -4
املسألة قولني أو وجهني(، بعضهم يف  كأن حيكياألصحاب يف حكاية املذهب  

أقول  وحيث : -هللا. قال النووي رمحه (3)الراجح منها ابملذهبفيعرب عن 
 .(7)"املذهب فمن الطريقني أو الطرق

يستعمل هذا االصطال  يف الرتجيح بني أقوال اإلمام الشافعي رمحه  األظهر: -6
هللا، سواء كان بني قولني قدميني أو جديدين، أو أحدمها قدمي واآلخر جديد، 

له من وسواء قاهلما يف وقتني، أو يف وقت واحد، واألظهر يدل على ظهور مقاب
                                                             

 (.275( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: (5
 (.8( انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: (2
 (.272املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( انظر: مصطلحات (6
 (.8( انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: (3
 (.272( مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 21( انظر: التحقيق للنووي )ص:(6
 ( .538( انظر: الفوائد املكية )ص:(3
 (.8قه )ص: ( انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الف(7
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. قال النووي رمحه هللا: (5)حيث قوى الدليل، لكن األظهر يكون أقوى دليال
فحيث أقول يف األظهر أو املشهور فمن القولني أو األقوال فإن قوى اخلالف "

 .(2)"قلت: األظهر
هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الظاهر:  -3

 . (6)األظهرالرأي الضعيف، إال أن الظاهر أقل رجحاان من 
 -املشهور من اصطالحات الرتجيح بني أقوال الشافعي رمحه هللا املشهور: -7

 . قال اإلمام العلوي(3)ويستعمل حني يكون القول املقابل له قوال ضعيفا أو غريبا
 .(6)السقاف: "وإن عرب ابملشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غري قوية لإلمام"

ما كان رجحانه أكثر من غريه، ومقابله الراجح الذي تعضد أبحد األرجح:  -8
أسباب الرتجيح كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو 

 . (3)لشهرته

وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان احلكم األقوى شبها ابلعلة،  هو األشبه: -1
 . (7)مبنيان على قياسني، لكن العلة يف أحدمها أقوى من اآلخر

وورد مرة واحدة عندي يف نقل  -من ألفاظ الرتجيح يستعمله النووي املختار:  -55
حني يكون خالف يف املذهب، ويظهر له أن  -املصنف رمحه هللا لكالم النووي

، يقول النووي "ومىت جاء (8)حيث قوى الدليلالصواب مع الطائفة القليلة من 
                                                             

 .(231(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 537انظر: الفوائد املكية )ص:( (5
 (.8منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: انظر: ( (2
 .(273انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (6
 .(275)ص: انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي ( (3
 .(537انظر: الفوائد املكية )ص:( (6
 .(273انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (3
 -رسالة الدكتوراة–انظر: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور عمر القوامسي ( (7

 .(273(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 655)ص:
 .(273املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص:  انظر: مصطلحات( (8
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شيء رجحته طائفة يسرية وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده، قلت: )املختار  
كذا(، فيكون املختار تصرحيا أبنه الراجح دليال وقالت به طائفة قليلة وأن األكثر 

 . (5)األشهر يف املذهب خالفه"
هو الذي استنبطه املختار عن األدلة األصولية ابالجتهاد من غري نقل  االختيار: -55

 .(2)له عن صاحب املذهب، فهو إذا خارج عن املذهب، وال يعول عليه
هذا اللفظ يدل على املعىن االحتمايل للفظ، ويوجد فرق بني حمتمل  حمتمل: -52

أقرب إىل بفتح امليم وحمتمل بكسر امليم، فاألول: يدل على ترجيح الرأي فهو 
 . (6)املعىن، والثاين: يدل على ضعف الرأي وأنه قابل للتفسري والتأويل

ويرى فساد  ،من ألفاظ التضعيف يستعمل إذا كان لقائله رأي آخر فيه نظر: -13
 .(3)الرأي القائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(62انظر: التحقيق للنووي )ص:( (5
 .(563انظر: الفوائد املكية )ص:( (2
 .(233(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: 563انظر: الفوائد املكية )ص:( (6
 .(235انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (3
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 اثلثا: مصطلحات متعلقة أبصحاب املذهب
 .(5)حسنييقصد يف كالم الشافعية وكالم املصنف القاضي القاضي:  -5

يقصد به يف كالم الشافعية وكالم املصنف إمام احلرمني عبد امللك بن اإلمام:  -2
 .(2)عبد هللا اجلويين

هم فقهاء الشافعية الذي بلغوا يف العلم مبلغا عظيما حىت كانت هلم األصحاب:  -6
اجتهاداهتم الفقهية اخلاصة اليت خرجوها على أصول اإلمام الشافعي، واستنبطوها 

تطبيق قواعده، وهم يف ذلك منتسبون إىل اإلمام الشافعي ومذهبه، من خالل 
 .(6)ويسمون أصحاب الوجوه

هم علماء املذهب الشافعي الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية العراقيون:  -3
من العراق ومشوا على طريقتهم يف النقل والتصنيف والتأليف، وتسمى طريقتهم 

 .(3)بطريقة العراقيني، وشيخ هذه الطريقة الشيخ أبو حامد اإلسفراييين
الذين تلقوا وتتلمذوا هم علماء املذهب الشافعي اخلراسانيون ويقال هلم املراوزة:  -6

على علماء الشافعية من خراسان ومشوا على طريقتهم يف النقل والتصنيف 
والتأليف وتسمى طريقتهم بطريقة اخلراسانيني، وشيخ هذه الطريقة هو القفال 

 .(6)ه(357الصغري املروزي أبو بكر عبد هللا بن أمحد املتوىف سنة: )
وا يف القرن الرابع وقبله، ومسوا هم أصحاب األوجه الذين كان املتقدمون: -3

                                                             

 .(565: الفوائد املكية )ص:انظر( (5
 .انظر: املرجع السابق( (2
، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور عمر (36/ 5اجملموع شر  املهذب )انظر: ( (6

(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي 657، )ص:-رسالة الدكتوراة–القوامسي 
 .(273)ص: 

 (.562)املقدمة/ يف دراية املذهب انظر: هناية املطلب ( (3
 (.563-566-562يف دراية املذهب )املقدمة/ انظر: هناية املطلب ( (6
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 .(5)ابملتقدمني متيزا هلم عن من بعدهم

هم من جاءوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية، وهذا عند النووي املتأخرون:  -7
 . (2)والرافعي ومن كان قريبا منهم، وأيضا يعىن هبم من جاء بعد الشيخني إىل اآلن

 املذهب وكتبهم.رابعا: مصطلحات لفظية متعلقة أبئمة 
املصنف رمحه هللا اختار منهجا خاصا له بشأن أئمة املذهب وكتبهم فتارة يكون 

ملصنف أكثر من كتاب لكنه يريد كتااب خاصا بقوله قال: فالن، وإذا كان كالمه ا
 يف غري هذا الكتاب يقيده به.

 "قال الشافعي" يقصد به قول اإلمام الشافعي رمحه هللا يف كتابه األم. -5
"قال املزين" يقصد به قول امساعيل بن حيي املزين رمحه هللا يف كتابه "خمتصر املزين  -2

 الذي" هو اختصار لكتاب األم لإلمام الشافعي رمحه هللا.

"قال القاضي" يقصد به ما قاله القاضي حسني يف "التعليقة"، وإذا أحال عليه  -6
 يف الفتاوى صر  به.

يف    بن أمحد بن األزهري اهلرويدمحممنصور أبو قال األزهري" يقصد به ما قاله  -3
 كتابه "هتذيب اللغة"

يف كتابه  نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري وأب "قال يف الصحا " يقصد به ما قاله -6
 اتج اللغة وصحا  العربية".الصحا   "

يمان محد بن دمحم اخلطايب يف كتابه "معامل "قال اخلطايب" يقصد به ما قاله أبو سل -3
 السنن".

بن عبد هللا بن  بد هللا بن يوسفعأبو دمحم "قال الشيخ أبو دمحم" يقصد به ما قاله  -7
 ،والتبصرة ،والسلسلة ،الفروق :تصانيفهن ، موالد إمام احلرمني اجلويين يوسف

، ونقل عنه إمام احلرمني يف هناية وشر  الرسالة ،وخمتصر املختصر، والتذكرة

                                                             

 .(268انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (5
 .(268انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي )ص: ( (2
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 املطلب.
 "قال املاوردي" يقصد به ما قاله املاوردي يف كتابه "احلاوي الكبري". -8
"قال اإلمام" يقصد به ما قاله إمام احلرمني يف كتابه "هناية املطلب يف دراية  -1

 املذهب".

"قال القاضي أبو الطيب" يقصد به ما قاله القاضي أبو الطيب يف كتابه "التعليقة  -55
 الكربى".

 "قال ابن احلداد" يقصد به ما قاله ابن احلداد يف كتابه "املسائل املولدات". -55

"قال العبادي" يقصد به ما قاله أبو عاصم العبادي يف كتابه "الزايدات وزايدات  -52
 اوى".الزايدات يف الفت

"قال الروايين" يقصد به ما قاله القاضي عبد الواحد بن إمساعيل الروايين يف كتابه  -56
 "حبر املذهب".

أبو بكر دمحم بن أمحد بن احلسني بن عمر "قال الشاشي" يقصد به ما قاله  -53
 يف كتابه "حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء". الشاشي

"قال البغوي" يقصد به ما قاله احلسني بن مسعود البغوي يف كتابه "التهذيب يف  -56
 فقه اإلمام الشافعي".

"قال املتويل" يقصد به ما قاله أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون املتويل يف كتابه  -53
اوى صر  ابمسه وقال: "قال املتويل يف "تتمة اإلابنة"، وإذا أحال عليه يف الفت

 فتاواه".

"قال الغزايل" يقصد به ما قاله الغزايل يف كتاب "الوسيط"، وإذا أحال عليه يف  -57
 غريه صر  ابمسه كما قال "وبه أجاب الغزايل يف الفتاوى.

 "قال ابن الصال " يقصد به ما قاله ابن الصال  يف كتابه شر  مشكل الوسيط. -58

 غ" يقصد به ما قاله ابن الصباغ يف كتابه "الشامل""قال ابن الصبا  -51

 "قال العمراين" يقصد به ما قاله العمراين يف كتابه "البيان يف الفقه الشافعي. -25
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قال البندنيجي يقصد به ما قاله أبو علي احلسني بن عبد هللا البندنيجي يف   -25
 كتابه التعليقة املسماة ابجلامع.

نووي رمحه هللا يف كتابيه "اجملموع"، وروضة "قال النووي" يقصد به ما قاله ال -22
 الطالبني.

"قال الرافعي" يقصد به ما قاله الرافعي يف كتابه "العزيز شر  الوجيز"، وإذا أحال  -26
 عليه يف "احملرر" صر  ابمسه.

يع بن جنا  "قال صاحب الذخائر" يقصد به ما قاله أبو -23 املعايل جملَّى بن مج 
 يف "كتابه الذخائر". املخزومي

حممَّد بن عبد الواحد بن حممَّد بن عمر بن "قال الدارمي" يقصد به ما قاله  -26
 ".االستذكار" يف كتابه ميمون الدارمي

أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم بن "قال السرخسي" يقصد به ما قاله  -23
 يف كتابه "اإلمالء". أمحد السرخسي

حممود بن دمحم بن العباس بن أرسالن أبو "قال صاحب الكايف" يقصد به ما قاله  -27
 يف كتابه "الكايف". دمحم العباسي مظهر الدين اخلوارزمي
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 املؤلف يف النص احملققملطلب اخلامس: مصادر ا
على مصادر كثرية، ومنها ما نقل كتابه )اجلواهر البحرية( عتمد القمويل يف  ا

منها ما نقل عنه ابلنص، ومنها ما نقل  عنه كثريا، ومنها ما نقل عنه مرة أو مرتني
عنه ابملعىن، وهو يف بعض األحيان يذكر اسم املؤلف وال يذكر اسم الكتاب  

 .كقوله قال: الشافعي، املزين، البغوي، النووي، الرافعي، الغزايل، وهكذا
 يف بعض األحيان يتعرض للكتاب، وال يذكر املؤلف، ومن ذلك قوله:و

 اإلمالء، يف التتمة، يف الوجيز، يف اجملموع، يف األم، يف املختصر، يف
 وهكذا.

 ويف بعض األحيان يتعرض للمؤلف وللكتاب، ومن ذلك قوله: 
الشافعي يف األم، الشافعي يف املختصر، املزين يف املختصر، البغوي يف 

 الفتاوى، وهكذا.
وقد أكثر من النقل عن الرافعي من كتابه العزيز شر  الوجيز، وعن النووي 

 ن كتابه اجملموع، واعتمد عليهما يف الرتجيحات.م
ض املصادر اليت نص على ذكرها يف تكملته مرتبة حسب عوسأذكر ب

 روف اهلاائية:احل
 ه(، مطبوع.253لإلمام الشافعي رمحه هللا ت )األم      -5

 ت القاسم عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد الفوراين املروزي أليب اإلابنة،      -2
 .، خمطوطه(335)

ت مَّد بن عبد الواحد بن حممَّد بن عمر بن ميمون الدارمي حمل االستذكار     -6
 ه(.338)

 بكر دمحم بن إبراهيم بن املنذر يبأل اإلشراف على مذاهب العلماء     -3
 ، مطبوع.هـ(651النيسابوري )املتوىف: 

 .ه(665ت )الطربي  بن القاسم وقيل: احلسني ،احلسن علي أليب فصاحاإل     -6
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لإلمام أيب احلسن علي بن دمحم املاوردي اإلقناع يف الفقه الشافعي     -3
 هـ، مطبوع.365ت

ت  الروايين احملاسن القاضي عبد الواحد بن إمساعيل يبألحبر املذهب،      -7
 ه، مطبوع.652

 .(5)مطبوع هـ،668ت العمراين سامل بن حيىي اخلري أليب ،البيان     -8

 .(2)هـ378ت املتويل مأمونن ب عبدالرمحن يدعس أليب ،اإلابنة تمةت      -1

: أليب العباس: أمحد بن دمحم بن اجلرجاين، املتوىف: سنة التحرير يف الفروع -55
 ه(، مطبوع.382)

للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبدهللا بن طاهر الطربي  ،الكربى التعليقة -55
املاجستري  اجلامعة اإلسالمية يف رسائل(، وحققت يف ه365)ت الشافعي،

 .الدكتوراةو 
للشيخ أيب علي احلسني بن عبد هللا البندنيجي، ت  (3)التعليقة املسماة ابجلامع -52

 ه، خمطوط.626
 .(3)هـ353ييين ت ا، للشيخ أيب حامد أمحد بن دمحم اإلسفر لتعليقةا -56

                                                             

 ( مطبوع يف اململكة العربية السعودية بدار املنهاج جبدة.  5)

 ، حمفوظ منه2/285احلدود، انظر: هتذيب األمساء واللغات  ابب إىل كاتبه (  خمطوط،كتبه2)
 القرى، وحقق هبا. أم جبامعة الرتاث مبعهد صورة

هذه التعليقة علقها املؤلف عن شيخه الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، وتقع يف أربع جملدات  ( 6)
مثله وهو مستوعب األقسام حمذوف  قال النووي: "كتابه اجلامع قل يف كتب األصحاب

 (.5/257)انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة . األدلة

( قال النووي: ))واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيني أو مجاهريهم مع مجاعات من 3)
اخلراسانيني على تعليق الشيخ أيب حامد وهو يف حنو مخسني جملدا مجع فيه من النفائس ما مل 

جمموعه من كثرة املسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها واجلواب عنها  يشارك يف
 .2/313هتذيب األمساء واللغات . انظر: وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيني((
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 مطبوع.هـ، 332ت املروزي أمحد بن دمحم بن احلسني للقاضي لتعليقة،ا -53

 (القفال الشاشي علي )أبو بكر قاسم بن دمحم بنللالتقريب يف فروع الشافعية  -56
 .ه(355) :يف حدود سنة توىف

هـ، 373ت يوسف الشريازي بن علي بن إبراهيم إسحاق أيب لإلمام لتنبيه،ا -53
 مطبوع. 

 هـ، مطبوع.675أليب منصور دمحم بن أمحد األزهري  ت ذيب اللغة،هت  -57
 هـ، مطبوع.653ت البغوي مسعود بن احلسني دمحم أيب لإلمام التهذيب، -58

 .(5)هــ233املزين ت حيىي بن إمساعيل إبراهيم أيب لإلماماجلامع  -51
 هـ، مطبوع.365املاوردي ت دمحم بن علي احلسن أيب لإلمام الكبري، احلاوي -25

أليب بكر الشاشي القفال الفارقي  معرفة مذاهب الفقهاء حلية العلماء يف -25
 ه(.657املتوىف سنة )

 .(2)هـ665املخزومي ت مجيع بن جملي أيب املعايل، الدين، لبهاء لذخائر،ا -22
هـ، 373النووي ت شرف بن الدين حميي زكراي أيب لإلمامروضة الطالبني  -26

 مطبوع.

مد بن أمحد بن دمحم بن عبد هللا بن عباد حملوزايدات الزايدات  الزايدات على الفتاوى -23
  ه( وهو مطبوع.368ت ) بو عاصم العباديأاهلروي 

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن لسنن اإلمام أيب داود  -26
ْستاين )املتوىف:  جِّ  .هـ(276عمرو األزدي السِّّ

عبدالواحد بن  بن دمحم بن عبدالسيد لإلمام الشافعية، فروع يف الشامل -23

                                                             

 .(257/ 5هدية العارفني )انظر:  .واجلامع اثنان الكبري والصغري( 5)

يبه غري معهود متعب ملن يريد استخراج املسائل منه وفيه ( وهو كثري الفروع والغرائب إال أن ترت2)
 .5/622أيضا أوهام وقال األذرعي إنه كثري الوهم. انظر: طبقات ابن قاضى شهبة
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 .(5)هـ377الصباغت
 هـ.332إلبراهيم بن عبد هللا اهلمداين احلموي ت شرح مشكل الوسيط، -27
أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري املتوىف  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية -28

 ه(.616سنة )

 .(2)ه626ت  أليب املكارم إبراهيم بن علي الطربيالعدة يف فروع الشافعية  -21

 .(6)هـ318ت الطربي علي بن احلسني عبدهللا أليب العدة، -65

هـ، 326ت دمحم الرافعي بن عبدالكرمي القاسم أيب لإلمام ،العزيز شرح الوجيز -65
 مطبوع.

أليب بكر دمحم بن أمحد بن احلسني الشاشي القفال  (3)العمدة يف فروع الشافعية -62
 ه، خمطوط.657ت  الفارقي

لعثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري املعروف اببن الصال  فتاوى ابن الصالح،  -66
 ه، مطبوع.336ت 

 .ه(656ت ) أيب حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد الطوسي الغزايلفتاوى  -63

 .ه378عبدالرمحن بن مأمون املتويل تأيب سعيد فتاوى  -66

                                                             

، 2/286وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقال، وأثبتها أدلة. انظر: وفيات األعيان  (5)
خطوطات العربية ابلقاهرة، رقم ، خمطوط توجد منه نسخة يف معهد امل2/35وكشف الظنون 

 فقه شافعي، وقد حقق بعض أجزائه يف اجلامعة اإلسالمية. 7

،  (656/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه. انظر: (2) 
 .(5521/ 2كشف الظنون )

نظر: طبقات الشافعية ا يقع يف مخسة أجزاء ضخمة، قليلة الوجود، وهو شر  على اإلابنة. (6)
 .   5/233البن قاضي شهبة

قال حاجي خليفة: " قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية، وأصحها نقال". انظر:  (3)
(، وهو خمطوط توجد نسخة مصورة يف معهد املخطوطات العربية 2/5526كشف الظنون)
 جلامعة اإلسالمية.شافعي غري مفهرس( وقد حقق بعض أجزائه يف ا 7ابلقاهرة رقم ) 
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 احلسني بن دمحم بن أمحد، أبو علي، القاضي املروزيوهو  فتاوى القاضي احلسني، -63
 ، مطبوع.ه332ت

 .هو عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزيو فتاوى القفال  -67

 ه خمطوط.657أليب عبد هللا أمحد بن سليمان الزبريي ت (1)الكايف -68

حملمود بن دمحم بن العباس بن أرسالن أبو دمحم العباسي مظهر الدين  الكايف، -61
 .(2)هـ 638اخلوارزمي ت

 هـ.233لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين تكتاب اجلامع  -35

عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي  أليب كتاب العني -35
 مطبوع. هـ(575البصري )املتوىف: 

 ه(.665)ت الطربي لحسن، وقيل: احلسني بن القاسمل اجملردكتاب  -32

 ه، مطبوع.755أليب العباس أمحد بن دمحم بن الرفعة ت كفاية النبيه  -36

 (332سني بن دمحم املروزي، اهلروي، الشافعي املتوىف سنة: )حللباب التهذيب  -33
 وهو خمطوط.

الضيب املعروف أبو احلسن أمحد بن دمحم بن أمحد  اللباب يف الفقه الشافعي، -36
 هـ، مطبوع.356اببن احملاملي ت

هـ، 373النووي ت شرف بن الدين حميي زكراي أيب لإلمام ،املهذب شرح اجملموع -33
 مطبوع.

 هـ، مطبوع.326ت دمحم الرافعي بن عبدالكرمي القاسم أيب لإلمام احملرر -37

                                                             

قال النووي: "ص نَّف ك تًبا كثرية منها الكاىف ىف املذهب، خمتصر حنو التنبيه وترتيبه عجيب   (5)
 . (2/263واللغات ) ذيب األمساءهت :انظرغريب". 

. يقع يف أربعة أجزاء كبار، وهو عار من االستدالل واخلالف، على طريقة شيخه البغوي (2)
 .2/666، وكشف الظنون 5/665قاضى شهبةانظر: طبقات ابن 
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 .(5)هـ265البويطي ت حيىي بن يوسف يعقوب أيب لإلمام البويطي، خمتصر -38
 هـ، مطبوع.233املزين ت حيىي بن إمساعيل إبراهيم أيب لإلمام ،خمتصراملزين -31

ه 633أليب بكر دمحم بن أمحد بن احلداد الكناين املصري ت املسائل املولدات  -65
 مطبوع حقق يف جامعة أم القرى.

البسيت  سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم أليب شر  سنن أيب داودمعامل السنن  -65
 .هـ(688)املتوىف: اخلطايب 

يوسف  بن علي بن إبراهيم إسحاق أيب لإلمام الشافعي، الفقه يف ملهّذبا -62
 هـ، مطبوع. 373ت الشريازي

اجلويين  امللك عبد بن دمحم أيب لإلمام ،املذهب دراية يف املطلب هناية -66
 هـ، مطبوع.378ت

 ه(، مطبوع.656) ت حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد الطوسي الغزايلأليب الوجيز  -63

 ه(، مطبوع.656) ت حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد الطوسي الغزايلأليب  الوسيط -66

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

الطالب أمين بن انصر السالمية من  هكتاب خمتصر دون فيه أقوال الشافعي ومذهبه. حقق (5)
 هـ.5365عام  .املنورة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينةدولة فلسطني، 

 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

51 
 

 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها
  أوال: نسخة املكتبة السليمانية، إسطنبول، تركيا:

تبني بعد االطالع واملقارنة أن هذه النسخة هي يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من 
وهي من أمت وأقدم نسخ الكتاب، مكتوبة خبط نسخة متحف طوبقبوسراي، 

لكن يوجد فيها مقروء واضح ومجيل، وهي ساملة من الطمس، والبياض، والسواد 
 وعليها متلك.، وتصويرها عايل اجلودة، سقط سيظهر للقارئ عند قراءة الكتاب

 (.653رقم حفظها: ) -5
 (، وهو اجلزء الثاين.5عدد اجمللدات: ) -2
 (.268)عدد اللوحات:  -6
 (.26عدد األسطر: ) -3
 (.56إىل  55عدد الكلمات يف السطر: ) -6
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل. -7
 ه(.855اسم الناسخ و اتريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري، ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.   -1

، وكان نصييب منها: )من بداية وهي النسخة الفريدة اليت اعتمدت عليها يف التحقيق
القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة الفطر، والذي يقع يف 

 .ب253أ إىل 566( لوحة ابتداء من اللوحة 35)
 اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب: 

 .(1)سم اخلاص يب يف هذه النسختنبيه : ال يوجد الق
 نسخة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا. -1

                                                             

 226-6/223فهرس آل البيت  (5)
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 (.725رقم حفظها: ) -5
( جملدا، ومفقود منها اجمللد: 52(، وأصل املخطوط يقع يف )1عدد اجمللدات: ) -2

 الثاين، واخلامس، واحلادي عشر، إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.
 (.2525عدد اللوحات: ) -6
 (.26عدد األسطر: ) -3
 (.56إىل  55عدد الكلمات يف السطر: ) -6
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -7
 هـ(.855اتريخ النسخ: ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -1
وعنها نسخة مصورة يف مركز امللك نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا،  -0

 فيصل.
بعد االطالع واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة 

 األزهرية.
 (.5523رقم حفظها: ) -5
 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس.5عدد اجمللدات: ) -2
 (.637عدد اللوحات: ) -6
 (.21عدد األسطر: ) -3
 (.58إىل  56السطر: )عدد الكلمات يف  -6
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضو . -7
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
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 هـ.836اتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -1

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -55
 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -6 

 (.32656/32653رقم حفظها: ) -5
 (، وهي: الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، واخلامس.6عدد اجمللدات: ) -2
 (.836عدد اللوحات: ) -6
 (.21عدد األسطر: ) -3
 (.58إىل  56عدد الكلمات يف السطر: ) -6
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضو . -7
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
 هـ(.836اتريخ النسخ: ) -1

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. -55
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -3
 (.3/71/83/223رقم حفظها: ) -5
ء: األول، الرابع، اخلامس، وجزآن غري مرقمني، (، وهي اجلز 6عدد اجمللدات: ) -2

، واتضح بعد التحري والبحث أن أحدمها 651و657وهناك جزآن آخران برقم 
 شر  للوسيط ملؤلف آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل.

 (.125عدد اللوحات: ) -6
 (.26عدد األسطر: ) -3
 (.25-56عدد الكلمات يف السطر: ) -6
 اخلط: )نسخ مشرقي معتاد(. نوع -3
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7
 اتريخ النسخ: غري معروف. -8
 لون املداد: أسود. -1
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 -امللحق-
 مناذج من املخطوط.

 نسخة متحف طوبقبوسراي  - أ

 

 اللوحة األوىل من املخطوط 
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 (النسخة الفريدة) املكتبة السليمانيةنسخة  - ب

 

 احملققاللوحة األوىل من النص 
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 اللوحة الوسطى  من النص احملقق

 
 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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  القسم الثاين النص احملقق
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 (1)التعايل يف القسم الثاين
واحلاجة متس إىل معرفة املدة اليت جيوز  ،جائز يف اجلملة (2)تعجيل الزكاة

وأنه إذا مل يقع  ،أو بشرائط ،وأن التعجيل فيها هل جيوز مطلقا ،فيها التعجيل
 .(6)فهذه ثالثة أمور يقع النظر فيها ؟ل أن يرجعهل للمعجِّّ  ،ائجمز 

 يف وقت التعجيل األول:
  :واألموال الزكوية ضرابن

فيجوز تعجيل زكاته قبل  ،ب فيه الزكاة للحول والنصابجتمال  :أحدمها
 .(3)حلظة منه حوله، ولو بعد مضيمتام 

 
 
 

                                                             

األول: األداء يف الوقت، والقسم الثاين: تعجيل م: القسم قسم املصنف األداء إىل ثالثة أقسا(5) 
 الزكاة، والقسم الثالث: يف طرف األداء يف أتخري الزكاة.

مقاييس من ابب التفعيل مبعىن اإلسراع، وهو يف الزكاة األداء قبل الوجوب. انظر:  التــعجيل(2) 
 .(566)ص:  حملمد رواس قلعجي فقهاءمعجم لغة ال،  (267/ 3) البن فارس اللغة

الزكاة لغة أتيت مبعىن الزايدة والنماء من زكى يزكو، وأتيت مبعىن الصال  من زكى يزكي تزكية، 
، (613/ 6العني )ومسيت الزكاة زكاة ألهنا تزيد يف املال، ويقيه من اآلفات. انظر: كتاب 

 . (573/ 2) أليب بكر األنباري الزاهر يف معاين كلمات الناس
اسم صريح ألخذ شيء خمصوص، من مال خمصوص، على ويف االصطال  : ع رِّف  أبنه "

اجملموع ، (75/ 6) أليب احلسن املاوردي احلاوي الكبري". أوصافه خمصوصة لطائفة خمصوصة
 .(626/ 6) للنووي شر  املهذب

 .(56/ 6) للرافعيالعزيز شر  الوجيز انظر: ( (6
التهذيب يف ، (572/ 6) إلمام احلرمنيهناية املطلب ، (656/ 5للشريازي )املهذب انظر: ( (3

/ 6) للعمراين البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، (63/ 6) للبغوي فقه اإلمام الشافعي
 .(533/ 3اجملموع )، (678
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من أصحابنا أنه ال جيوز التعجيل مطلقا، وهو شاذ  (5)وعن ابن حربويه
 . (6)( 2)خمالف لنص الشافعي
، (7( )3)على احلنث (6)عنه أنه طرده يف تقدمي الكفارة (3)وحكى الروايين

                                                             

، قاضي مصر، تفقه هو القاضي أبو عبيد علي بن احلسني بن حرب بن عيسى بن حربويه ( (5
 طبقات الشافعية الكربىه(. انظر: 651على أيب ثور، وداود الظاهري، تويف سنة: )

طبقات الشافعية البن ، (253طبقات الشافعيني )ص: ، (338 -333/ 6للسبكي )
 .(13/ 5قاضى شهبة )

، أحد األئمة األربعة، تتلمذ بن شافع أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان هو(2) 
 األم  يف الفقه، املسند، من مصنفاته: بن عيينةسفيان و  ،ومسلم بن خالد ،مالكاإلمام  على

، وغري ذلك، تويف سنة: يف أصول الفقه لرسالةوا ،والسنن ،يف احلديث، وأحكام القرآن
الديباج املذهب يف معرفة أعيان  ،(75/ 2طبقات الشافعية للسبكي )ه(. انظر: 253)

 .(535-567/ 2علماء املذهب )
 .(533/ 3اجملموع )انظر: ( (6
تفقه على جده أيب ، أبو احملاسن القاضي عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن دمحم الروايينهو ( (3

والكايف،  : حبر املذهب من املطوالت الكبار،من مصنفاته العباس أمحد بن دمحم الروايين،
 (،626 -623)ص:  طبقات الشافعيني ه(. انظر:652تويف سنة: )وحلية املؤمن، 

 .(287/ 5اضى شهبة )طبقات الشافعية البن ق
، (857/ 2) للجوهريالصحا  ر مبعىن السرت، والتغطية. لغة: مأخوذة من كف الكــفارة( (6

 .(515/ 6) البن فارس مقاييس اللغة
طعام، وغري عتاق والصيام واإلصرف أوجبه الشرع حملو ذنب معني، كاإلوالكفارة اصطالحا: ت

للدكتور  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، (682معجم لغة الفقهاء )ص:  انظر: ذلك.
 . (538/ 6) حممود عبد الرمحن عبد املنعم

 انظر: بعدم الوفاء مبوجبها.ه اخللف فيهو : يف اليمني واحلنث ،اإلمث والذنب لغة: :( احلنــث(3
حملمد عميم اإلحسان  التعريفات الفقهية ،(558/ 2)مقاييس اللغة ، (285/ 5الصحا  )

 .(82)ص:  الربكيت
 .(75/ 6حبر املذهب للروايين )انظر: ( (7
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 .(2)حكى عنه تقدميها عليه (5)واملاوردي
فعجل منها  ،ئة درهماملك مكما لو وال جيوز تعجيلها قبل متام النصاب،  

إذا مت  ،ل زكاةفعجل منها شاة ليكون املعجَّ  ،ثالثني شاةتسعا و أو  ،مخسة
  .(3)وحال عليها احلول /(6)النصاب

 .(6)هذا يف الزكاة العينية
فعجل  ،ئةاللتجارة يساوي دون النصاب كامل (3)أما لو اشرتى عرضا  
فإنه جيزئه ما عجله على  ؛ئتنياوحال احلول عليه وهو يساوي م ،ئتنيازكاة امل

ألن النصاب معترب يف زكاة التجارة  ؛ن مل يكن يوم التعجيل نصاابإو  ،الصحيح
 .(7) آبخر احلول على الصحيح

 

                                                             

 ،أيب حامد اإلسفرايينو تفقه على الصيمري ، أبو احلسن علي بن دمحم بن حبيب املاورديهو ( (5
 ،وأدب الدين والدنيا ،واإلقناع يف الفقه ،احلاوي املذهب، من مصنفاته:من كبار علماء 

طبقات الشافعية  ه(. انظر:365، تويف سنة: )واألحكام السلطانية وغري ذلك ،والتفسري
 .(358)ص:  البن كثري طبقات الشافعيني (238 -237/ 6الكربى للسبكي )

 .(561/ 6) احلاوي الكبريانظر: ( (2
 /أ(.566وحة )هناية الل( (6
حقق يف رسالة جامعية، حتقيق الطالب:  –، تتمة اإلابنة (573/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3

توفيق بن علي الشريف، إشراف الدكتور: عبد هللا بن مصلح الثمايل، جامعة أم القرى 
 .(56/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 5/633) -ه 5326-5323

 .(533/ 3اجملموع )، (56/ 6شر  الوجيز )العزيز ، (66/ 6التهذيب )انظر: ( (6
والزكاة العينية هي ما جتب يف عني املال وتكون يف غري مال التجارة كالسائمة والنقدين  

 .(535/ 6هناية احملتاج )، (268/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )واملعشرات. 
ــع ْرض(3  النظم انظر: .وهو مجيع صنوف املال غري الذهب والفضة املتاع،: بسكون الراء ( الـ

 .(553حترير ألفاظ التنبيه )ص: ، (566/ 5املستعذب )
 .(533/ 3اجملموع )، (56/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (7
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وعجل  ،فلو ملك أربعني من الغنم معلوفة ،(5)وال جيوز تعجيلها قبل السوم
  .(2)سامهاأ إذاه ئمل جيز  ؛شاة على عزم أن يسيمها حوال

السنة  (6)دا[ع]ج عما خر  م  ـال ئهل جيز ف ،ولو عجل زكاة عامني فصاعدا
  :فيه وجهان ؟األوىل

  .(3)وصححه مجاعة ،نعم :أحدمها
  .(6)وصححه األكثرون ،ال :واثنيهما

إذا بقي بعد  ،وعلى القول جبوازه ال فرق بني أن تقل األعوام أو تكثر
أو   ،فعجل شاتني منها ،كما لو كان عنده اثنتان وأربعون شاة  ،املعجل نصاب

  .(3)جاز ؛فعجل عشرا منها لعشر سنني ،كان عنده مخسون شاة
فعجل  ،أو إحدى وأربعني ،أما لو نقص عن النصاب كما لو ملك أربعني

  .(7)فال جيوز على الصحيح ؛شاتني منها
  

                                                             

يقال: سام ت املاشية  ت سوم  سوما، مصدر من سام يسوم سوماً مبعىن الرعي يف الكأل، : الـــسَّوم  ( (5
 .(5166/ 6الصحا  ) ،(76/ 56هتذيب اللغة ). انظر: أي رعت

 .(533/ 3اجملموع )، (56/ 6العزيز شر  الوجيز )، (573/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 .(56/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )على(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
/ 6) حبر املذهب، (66/ 6التهذيب )، (573/ 6هناية املطلب )منهم أبو إسحاق. انظر: ( (3

 .(533/ 3اجملموع )، (56/ 6العزيز شر  الوجيز )، (671/ 6البيان )، (72
العزيز منهم الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، وهو املذهب رجحه النووي يف الروضة. انظر: ( (6

/ 2) للنووي روضة الطالبني وعمدة املفتني، (533/ 3) اجملموع، (53/ 6شر  الوجيز )
252) . 

 .(537/ 3اجملموع )، (63/ 6التهذيب ) انظر: ((3
 .(537/ 3اجملموع )، (53/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7
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فيه  :(5)قال ابن عبدان ،ولو نوى تقدمي زكاة السنة الثانية على األوىل
وجهان كالوجهني يف تقدمي الصالة الثانية على األوىل يف اجلمع يف وقت 

  .(2)الثانية
فإن  ،إن كان ذلك يف الزكاة العينيةف ،ولو ملك نصااب فعجل زكاة نصابني

ئيت درهم اكما لو ملك م  ،عجله على توقع حصول نصاب آخر ابلسبب املستقل
ه ما أخرجه ئمل جيز  ؛كتسبهماا ف ،ئتنياعلى توقع اكتساب م ئةافأخرج زكاة أربع م

  .(6)تنيثئتني احلاداعن امل
كما لو   ،وإن عجله على رجاء حصول نصاب آخر من عني مال عنده

يف آخر السنة، أو ملك  (3)مائة وعشرين شاة، وهو يرجوا حصول سخلةملك 
عجل عن النصاب ه املئفهل جيز  ،فبلغت ابلتوالد عشرا ،مخسا من اإلبل حوامل

  .(6)فيه وجهان ؟الذي كمل اآلن
  .(3)عند األكثرين ال :أصحهما

 ،على الوجهني يف جواز تقدمي صدقة عامني إن جوزانه مورتبهما بعضه

                                                             

، أخذ عن شيخ مهذان ومفتيها وعاملها أبو الفضل عبد هللا بن عبدان بن دمحم بن عبدان هو( (5
صاحل بن أمحد وعلي بن احلسن بن الربيع، من مصنفاته كتاب مساه شر  العبادات، وكتاب 

طبقات ، (653/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )ه( انظر: 366شرائط األحكام، تويف سنة: )
 (.36/ 6الشافعية الكربى للسبكي )

 .(53/ 6زيز شر  الوجيز )العانظر: ( (2
 .(538/ 3اجملموع )، (53/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
ـــسَّْخل ة( (3 : هي ولد الغنم ساعة تضعه من الضأن واملعز مجيعا، ذكرا أو أنثى، ومجعها سخال. ال

 .(5728/ 6الصحا  )، (578/ 3هتذيب اللغة )انظر: 
 .(63/ 6التهذيب )انظر:  أحدمها: جيوز؛ كما لو عجل عن نصاب واحد صدقة عام جيوز.( (6
 .(538/ 3اجملموع )، (53/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3

 (.5/638والوجه الثاين: أنه جيوز، وصححه صاحب التتمة. انظر: تتمة اإلابنة )
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  .(5)ففي هذا وجهان ،وإن منعناه ،فتعجيل النصاب الثاين أوىل
كما لو اشرتى عرضا بنية   ،وإن كان تعجيل زكاة نصابني يف زكاة التجارة

وحال احلول والعرض يساوي أربع  ،ئةافأخرج زكاة أربع م ،ئيت درهماالتجارة مب
  .(6)هذا ما قطع به اجلمهور ،عجله/ (2)ه مائفيجز  ؛ئةام

مث هلكت  ،فولدت أربعني سخلة ،فعجل عنها شاة ،ولو ملك أربعني
  .(3)مل جيزئه  املخرج عنها يف أصح الوجهني ؛األمهات وبقيت السخال

  :فحكى فيهما أربعة أوجه ،(3)اجت  بني مسأليت الربح والنِّ  (6)ومجع الدارمي
  .امجواز تعجيل زكاة النصاب فيه :أحدها
  .املنع :والثاين

  .دون النتاج ،جوازه يف الربح :والثالث
  .(7)عكسه :والرابع

                                                             

 .(576/ 6)انظر: هناية املطلب: ( (5
 /ب(.566هناية اللوحة )( (2
 .(538/ 3اجملموع )، (53/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6

 .(685/ 6البيان )، (76/ 6حبر املذهب )وانظر: 
 .(538/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3

 /6حبر املذهب )، (68/ 6البيان )(، 5/631والوجه الثاين: أنه جيوز. انظر: تتمة اإلابنة )
72). 

البغدادي، شيخ الشافعية،  هو حممَّد بن عبد الواحد بن حممَّد بن عمر بن ميمون الدارمي(6) 
: االستذكار، كتاب يف أحكام املتحرية، مجع اجلوامع ومودع من مصنفاتهاإلمام العالمة، 

طبقات السبكي )، (528ص: )انظر: طبقات الشريازي (. ه 338) :البدائع، تويف سنة
 .(263/ 5، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )(582/ 3)

هتذيب . انظر: من الغنم وغريها )ما وضعه البهائم( اسم يشمل وضع البهائم :ابلكسر ( النِّت اج  (3
 .(226تعريفات الفقهية )ص: ال، (615/ 2املصبا  املنري )، (7/ 55اللغة )

 .(538/ 3اجملموع )ذكر هذه األوجه األربعة النووي. انظر: ( (7
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وعنده أربعون  ،فهلكت يف أثناء احلول ،ولو عجل شاة عن مخسة أبعرة
  .(2)ففيه وجهان ؛املعجل عنها (5)[يعجل]شاة فأراد أن 

  .(3)"الصواب أهنا ال جتزئ" :(6)قال النووي
فعجل زكاة ألف عنها وعن  ،ئيت درهماولو ملك عرضا مب" :قال املاوردي

ينبين حول الربح على حول  :فإن قلنا ،مث ابعه يف أثناء احلول أبلف ،رحبها
  .أجزأه عن األلف ،األصل املعجل

  .مل جيزئه عنه ،وإن قلنا يستأنف له حوال
 ،مث تلف أحد األلفني يف احلول ،ل زكاة ألففعجَّ  ،ولو كان له ألفان مميزان

  .(6)"أجزأه املعجل عن زكاة األلف الثاين
فعجل عنها  ،شاةئيت اأو م ،فعجل عنها شاة ،ئة وعشرين شاةاولو ملك م

ألن املعجل  ؛لزمه إخراج شاة أخرى ؛مث نتجت شاة سخلة قبل احلول ،شاتني
 ،ه عند متام احلولؤ إجزا :أحدمها ،نيشيئعندان كالباقي على ملك الدافع يف 

كانت ابقية يف يد املساكني   سواءٌ  ،ل النصاب بهيكمتو  ،ضمه إىل املال :والثاين
  .(3)وإن كانوا ميلكوهنا ،أو اتلفة

أو اشرتاها وأخرجها وليست  ،يف الصورتني معلوفة ولو كانت الشاة املعجلة
                                                             

 .(538/ 3اجملموع ) يف النسخة )يعجل(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف( (5
 ( أحدمها: ال جيزئه؛ ألنه قد عينها عن مال، فال تقع عن غريه.(2

 .(686/ 6البيان )انظر:  والثاين: جيزئه؛ ألهنا مل تصر زكاة بعد.
 من كبار علماء املذهب، ،أبو زكراي حمىي الدين حيىي بن شرف بن مري بن حسن النووي هو( (6

 :سنة ، تويفوغري ذلك ،ورايض الصاحلني واجملموع، ،والروضة ،شر  مسلم من تصانيفه:
-151طبقات الشافعيني )ص: ، (616/ 8ات الشافعية للسبكي )طبق ه(. انظر:373)

156.) 
 .(538/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3
 .(573/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(538/ 3اجملموع )، (685/ 6البيان )، (85/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
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 .(5)مل جتب شاة أخرى ،من نفس النصاب
 ،(6)جل ابن لبونعف ،وليست عنده ،(2)لو وجبت عليه بنت خماض فرع:

  ؟هل حيسب له املعجل عن زكاته ؛يضاأوليست عنده بنت خماض  ،فتم احلول
واألبدال ال  ،ألنه بدل يف احلقيقة ؛ينبغي أن ال حيسب له :(3)قال القاضي

  .(6)هذا قياس املذهب ،يصار إليها إال بعد وجوب املبدل
 ةألن فضيلة سن ؛ألن ابن اللبون مثل بنت املخاض ؛وفيه وجه أنه جيوز

 .(3)تقابل فضيلة أنوثتها
املعشرات  :وهي ،يتعلق وجوب الزكاة فيه ابحلول (7)]ال[ ما الضرب الثاين:

  .واملعادن
                                                             

 .(531/ 3اجملموع )انظر: ( (5
: احلوامل من النوق. وبنـــت خماض: هي ولد الناقة إذا دخلت يف السنة الثانية ألن خمـــاض(2) 

الشر  الكبري املصبا  املنري يف غريب ، (68/ 7هتذيب اللغة ) أمها حلقت ابحلوامل. انظر:
 .(366)ص:  للفريوز آابدي القاموس احمليط ،(633/ 2)

ــون( (6 ـــون: هو ولد الناقة اللبـ إذا استكمل سنتني ودخل : هي الناقة إذا كانت ذات لنب، وابن لب
هتذيب ، (13الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: . انظر: ة، واألنثى بنت لبونيف الثالث
 .(235/ 56اللغة )

، تفقه على القفال املروزي، وتفقه عليه  هو القاضي حسني بن دمحم بن أمحد أبو علي املروزي( (3
، والفتاوى ،التعليقة املشهورة يف املذهب من مصنفاته: ،أبو سعد املتويل، وحميي السنة البغوي

سري أعالم النبالء  (336)ص: البن كثري طبقات الشافعيني  ه(. انظر:332)سنة  تويف
 .(235/ 58)للذهيب 

لشيخ اإلسالم زكراي  أسىن املطالب يف شر  روض الطالب، (85/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 .(636/ 5) األنصاري

هناية احملتاج إىل شر  ، (663/ 6)البن حجر اهليتمي حتفة احملتاج وهو املذهب. انظر: ( (3
 . (532/ 6) البن شهاب الرملي املنهاج

/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (7
58). 
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وزكاة الزروع  ،وزكاة الثمار جتب ببدو الصال  ،والزروع ،الثمار :واملعشرات
ن حق املساكني يثبت يف هاتني إبل  ،وليس املراد وجوب األداء ،ابشتداد احلب

صريورة  (2)]بعد[فاإلخراج  ،يلزم بعد اجلفاف والتنقية /(5)واإلخراج ،احلالتني
 .(6)بل الزم ،وزبيبا ليس بتعجيلرا متالرطب أو العنب 

  .(6)وخروج الثمرة ،جيوز التعجيل على بدو الصال  (3)]ال[ وال خالف أنه
  :يف جواز إخراجها فيما بني الطلوع وجفاف الثمرة ثالثة أوجهو 

 .(7) (3)املنع وصححه الغزايل :أحدها
 .(8)أهنا تعجل مطلقا :والثاين

  .(1)أهنا تعجل بعد بدو الصال  :وأصحها
 وليس ،والتنقية واجب (55)الدايس إخراجها بعدف ،والزروع كالثمار

                                                             

 /أ(.563هناية اللوحة )( (5
 .(58/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )بغري(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2
 .(256/ 2روضة الطالبني )، (58/ 6العزيز شر  الوجيز )، (576/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (3

58). 
 .(58/ 6العزيز شر  الوجيز )، (63/ 6التهذيب )انظر: ( (6
ه(، تتلمذ 365) :ولد بطوس سنة أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد الطوسي الغزايلهو  ((3

البسيط، و الوسيط، والوجيز، واخلالصة يف الفقه، وإحياء  من تصنيفاته: على إمام احلرمني،
طبقات الشافعية ه(. انظر: 656) :سنة ، تويفعلوم الدين، واملستصفى يف أصول الفقه

 .(666( طبقات الشافعيني )ص: 255 -515/ 3الكربى للسبكي )
 .(337/ 2الوسيط )انظر: ( (7
 .(63/ 6التهذيب )انظر: ( (8
 .(256/ 2روضة الطالبني )، (51/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (1

ـــدايس ((55 وكان قدميا ابستخدام : من داس الزرع دايسا، ومعناه إخراج احلب من السنبل، الـ
النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب  انظر: تطؤه أبقدامها، ويقال له الدائس.



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

67 
 

  .(5)سنبل وانعقاد احلبتوال جيوز قبل ال
  :األوجه الثالثة ،وقبل التنقية ،سنبلتويف جواز إخراجها بعد ال

  .(6)ومنعه قبله ،(2)[دراكواإل]جوازه بعد االشتداد  :أصحها
  .(3)فال جيوز تقدميها على احلصول ،وأما زكاة املعدن والركاز

ففي  ،لكنها ليست مبالية ،وأما زكاة الفطر فإهنا وإن مل يعترب فيها احلول
  :وقت وجوهبا ثالثة أقوال

  .(6)استهالل شوال :أصحها
  .(3)طلوع فجر العيد :واثنيها
 .(7)ب هبما معاجت :واثلثها

جيوز تقدميها على هالل وفيه وجه أنه ال ، (8)وجيوز تعجيلها قبل وقتها
  .(1)شوال

                                                                                                                                                  

 .(783/ 5معجم اللغة العربية املعاصرة )، (15/ 3لسان العرب )، (35/ 2)
 .(51/ 6العزيز شر  الوجيز )، (63/ 6التهذيب )انظر: ( (5
 .(51/ 6العزيز شر  الوجيز ) يف النسخة )واالستدراك(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف( (2
  .(256/ 2روضة الطالبني )، (51/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  وهو املذهب. ((6

هناية املطلب انظر:  الثاين: جوازه بعد التسنبل وانعقاد احلب. والثالث: ال جيوز قبل التنقية.و 
  .(256/ 2الطالبني ) روضة، (337/ 2الوسيط ) ،(576/ 6)

 .(632/ 5أسىن املطالب )، (253/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (3
 .(526/ 3اجملموع )، (533/ 6) العزيز شر  الوجيزانظر:  .وهو املذهب( (6
اللباب يف الفقه الشافعي )ص: ، (526/ 6التهذيب )، (682/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3

572). 
 .(527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )، (633/ 6البيان )انظر: ( (7
 .(58/ 6العزيز شر  الوجيز )، (76/ 6حبر املذهب )انظر: ( (8
 .(76/ 6حبر املذهب )انظر: ( (1
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  .فيه ثالثة أوجه ؟وإىل مىت جيوز تعجيلها
  .(5)جيوز يف مجيع شهر رمضان :أصحها
  .(2)جيوز من أول يوم منه :واثنيها
 .(6)جيوز تعجيلها من أول السنة :واثلثها
ذكر مجاعة من األصحاب هنا ما جيوز تقدميه من احلقوق املالية على  فرع:
  .وما ال جيوز ،وقت وجوبه

 .(8( )7)وجزاء الصيد ،والقتل ،(3()6)والظهار ،(3)كفارة اليمني: امنه
تقدمي الفدية على  ،واملرضع ،واحلامل ،ال جيوز للشيخ اهلرم :ومنها 
للشيخ عن ذلك اليوم وكذا لغريه على  (55)[طلوع فجره]وجيوز بعد  ،(1)رمضان

                                                             

 .(256/ 2روضة الطالبني )، (58/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (5
 (.5/675)انظر: تتمة اإلابنة ( (2
 .(235/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )، (528/ 3اجملموع )انظر: ( (6
ال جيوز تقدمي كفارة اليمني على اليمني، وجيوز على احلنث إن كفر بغري الصوم. انظر: ( (3

 .(57/ 55روضة الطالبني )، (556/ 6املهذب )
 ر.: مشتق من الظهر، وكل مركوب يقال له ظهلغة الظهار ((6

تشبيه الزوجة غري البائن أبنثى مل رعا: قول الرجل المرأته: أنت على كظهر أمي، وحقيقته: وش
مغين احملتاج ، (688/ 2املصبا  املنري )، (585/ 2النظم املستعذب )انظر:  .تكن حال

 .(577/ 8حتفة احملتاج ) املطبوعة مع الشرواين ، حاشية(21/ 6)
 .(73/ 6املهذب )انظر: ال جيوز تقدمي كفارة الظهار على الظهار. ( (3
روضة انظر: حيوز تقدمي كفارة القتل والصيد إذا حصل اجلر ، وال جيوز تقدميها على اجلر . ( (7

 .(58/ 55الطالبني )
 .(632/ 5أسىن املطالب )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (76/ 6حبر املذهب )انظر: ( (8
 .(535/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز ): انظر( (1

 .(535/ 3اجملموع )يف النسخة )طلوعه لفجره(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (55
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  .(5)الفطروجيوز تقدمي فدية يوم واحد على ، املذهب
ففي صحته  ،ولو أراد تعجيل فدية أتخري قضاء رمضان إىل رمضان آخر

  .(2)وال جيوز تقدميها قبل يوم العيد قطعا، وجهان
  .(6)كفارة وقوع هنار رمضان ال جيوز تقدميها على املذهب  :ومنها
  .(3)األضحية ال جيوز تقدميها قبل يوم العيد قطعا :ومنها
فأعتق  ،فلله علي أن أعتق رقبة مؤمنه ،لو قال إن شفى هللا مريضي :ومنها
  .(6)مل جيزه على األرجح ؛قبل الشفاء
  .(7)وجيوز بعد اإلحرام ابحلج والعمرة ال قبلها ،(3)انر  دم القِّ  :ومنها
وال جيوز قبل اإلحرام ابلعمرة  ،جيوز بعد اإلحرام ابحلج (8)عت  م  دم الت   :ومنها

  :ثالثة أوجه /(55)وفيما بينهما، (1)قطعا
وال جيوز قبل  ،أنه جيوز بعد الفراغ من العمرة وإن مل حيرم :أصحها

 .(55)فراغها
                                                             

 .(535/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(535/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 .(535/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .(25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (76/ 6املذهب )حبر انظر: ( (3
 .(535/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
حتفة احملتاج انظر:  .هو اإلحرام ابحلج والعمرة معا من امليقات وأدائهما بنسك واحد: القـــران ((3

 .(268/ 5قناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )اإل، (283/ 2مغين احملتاج )، (537/ 3)
 .(632/ 5أسىن املطالب )، (535/ 3اجملموع )انظر: ( (7
مغين انظر:  أبن حيرم ابلعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها مث ينشئ حجا من مكة. ( التمـــتع(8

 .(623/ 6هناية احملتاج )، (287/ 2احملتاج  )
 .(632/ 5أسىن املطالب )، (535/ 3اجملموع )انظر: ( (1

 /ب(.563هناية اللوحة )( (55
 .(535/ 3اجملموع )انظر: وهو املذهب. ( (55



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

71 
 

 .(5)ال جيوز قبل اإلحرام ابحلج :واثنيهما
  .(2)جيوز قبل الفراغ من العمرة :واثلثها
جيوز " :(6)قال القاضي الطربي ،جزاء الصيد فإن كان بعد جرحه :ومنها

   .(3)"املذهبعلى 
 

  

                                                             

 .(535/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 انظر: املرجع السابق.( (2

أيب علي  ، تفقه علىالفقيه الشافعي ، وقيل: احلسني بن القاسم، الطربياحلسن أبو علي هو(6) 
فصا " يف الفقه، وكتاب كتاب "اإلو كتاب "احملرر يف النظر"، من مصنفاته:   ،ابن أيب هريرة

طبقات ، (556)ص: للشريازي طبقات الفقهاء انظر:  .ه(665، تويف سنة: )"العدة"
 .(285/ 6)طبقات الشافعية الكربى للسبكي ، (333/ 5الفقهاء الشافعية )

 .(535/ 3اجملموع )انظر: ( (3
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 الطرف الثاين يف الطوارئ املانعة من إجزاء املعال
 وهي ثالثة أنواع: 

ويشرتط بقاؤه  ،هلية االستحقاقأما يطرأ على القابض وخيرجه عن  :األول
مل حيسب  ،فلو ارتد أو مات قبل متامه ،بصفة االستحقاق إىل آخر احلول

  .(5)املعجل
وكذا لو تصرف يف  ،حسب قطعا ؛أو به ومبال آخر ،وإن استغىن ابملدفوع إليه

مبال آخر حصل  (6)]استغىن[وإن  ،(2)هئجيز  ،فاستغىن برحبه ومنائه ،املدفوع إليه
  .(3)مل حيسب ،إبرث أو هبة أو زكاة غري معجلة

 :فوجهان ،ولو طرأ شيء من هذه األمور مث زال يف أثناء احلول
 .(6)أنه حيسب :أصحهما
أبن كان غنيا وهو يوم -خذ يوم األخذ ليس بصفة االستحقاق اآلولو كان 

 .(3)مل حيسب قطعا ،-الوجوب فقريا
ويشرتط فيه بقاؤه بصفة الوجوب إىل آخر  ،ما يطرأ على املالك :الثاين

أو نقص  ،فلو تلف النصاب ،حيا ،مسلما ،احلول أبن يكون غنيا ببقاء النصاب
 ابن أن ؛أو مات ،وقلنا الردة تزيل امللك ،أو ارتد ،أو ابعه ،ل إليهجَّ مع ضم املع  

                                                             

العزيز شر  ، (67/ 6التهذيب )، (338/ 2الوسيط )، (578/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 .(25/ 6الوجيز )

 .(563/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (683/ 6البيان )انظر: ( (2
 .(6/25) العزيز شر  الوجيز يف النسخة )حصل(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف( (6
 .(25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (686/ 6البيان )انظر: ( (3
 .(563/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (6

(، 5/683، تتمة اإلابنة )(578/ 6) هناية املطلبوالثاين: أنه ال حيسب من الزكاة. انظر: 
 .(686/ 6البيان )

 .(686/ 6البيان )، (77/ 6حبر املذهب )، (578/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
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 .(5)ل مل يكن زكاةجَّ املع  
وإال  ،أجزأه املعجل ؛خراجه يف الردةإفإن جوزان  ،وإن بقينا ملك املرتد

 .(2)فال
على أنه حيسب  (6)]نص[ وارث؟هل حيسب يف صورة املوت من زكاة الو 

فإن  ؟وبناه األصحاب على أن الوارث هل يبين على حول املوروث ،(6( )3)[هنع]
وعلى هذا لو تعدد  ،والنص مفرع عليه ،وهو القدمي ،حيسب له ،يبين عليه :قلنا

وكذا إن كان غريها وقلنا بثبوته  ،ثبت حكم اخللطة إن كان املال ماشية ،الورثة
  .(3)فيه

أو اقتسموا  ،ونقص نصيب كل واحد عن النصاب ،ال يثبت :وإن قلنا
انقطع احلول  ؛ونقص نصيب كل واحد عن النصاب ،املال ماشية كان أو غريها

لون كالشخص الواحد ع  ــجـ  م يوفيه وجه ضعيف أهن ،ومل جتب الزكاة على الصحيح
 .(7)ستدام حكمه يف حقهمي  ــــــف   ،وكأهنم نفس مورثهم

الصحيح أنه ال يبين على حول مورثه ففي إجزاء وإن فرعنا على اجلديد 
  :وجهان ،املعجل

                                                             

 .(25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (67/ 6التهذيب )، (338/ 2الوسيط )انظر: ( (5
 .(566/ 3اجملموع )انظر: ( (2
حتقيق  -رسالة-السياق كما يف تكملة املطلب العايل  يف النسخة )يصح(، واملثبت ما يقتضيه( (6

الطالب خالد بن دمحم نور، إشراف: أ/د: فهد بن عبد هللا الشريف، اجلامعة اإلسالمية، 
 (.265ه )ص:5362-5366

 (.265يف النسخة )عليه(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:( (3
 .(26/ 2األم )انظر: ( (6
/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (687/ 6البيان ) ،(85/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3

566). 
كفاية ،  (566/ 3اجملموع )، (25/ 6العزيز شر  الوجيز )، (85/ 6حبر املذهب )انظر: ( (7

 .(16/ 3النبيه )
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 .(2)/(5)أنه ال جيزئه :أصحهما
وهو جواب على  ،(3)ورجحه بعضهم ،(6)جيزئه كما نص عليه :واثنيهما

عل السنة املستأنفة يف حق الوارث  جتأحد الوجهني يف تعجيل صدقة عامني و 
عليه ما لو عجل ابن لبون عن  "البـــحر"وفرع يف  ،(6)كاملستأنفة يف حق املعجل

ال يلزمه  ،مث استفادها قبل احلول ،مخس وعشرين من اإلبل لعدم بنت خماض
  .(3)ن عليه بنت خماضأ وحيتمل وجها آخر ،خراجدفعها اعتبارا بوقت اإل

فلم تكن عنده وعنده  ،خراج بنت خماضإأنه لو لزمه  (7)وحكى عن والده
 ؛خراجه وإن كانت عند بنت خماضإجاز للوارث  ؛فمات قبل اخراجه ،ابن لبون

فلم يعترب حاله   ،خراجألن الزكاة وجبت على املورث وهو انئب عنه يف اإل
 .(8)خبالف ما لو حال احلول بعد موته ،كالوكيل

لزم املشرتي  ؛مث ابعه قبل وجوهبا ،ولو عجل زكاة الفطر عن عبده" :قال
  .(1)"وال جيزئه ما عجله البائع ،فطرته

ال يشرتط يف املعجل أن يكون ابقيا  ،ما يطرأ على الزكاة املعجلة :الثالث
                                                             

 /أ(.567هناية اللوحة )( (5
 .(566/ 3اجملموع )، (25/ 6)العزيز شر  الوجيز انظر: وهو املذهب. ( (2
 .(26/ 2األم )انظر: ( (6
/ 6حبر املذهب )وممن رجح هذا القول البندنيجي، والروايين، واملتويل، والعمراين. انظر: ( (3

 .(566/ 3اجملموع )، (687/ 6البيان )(، 5/675، تتمة اإلابنة )(85
 .(22/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .(85-85/ 6ب )حبر املذهانظر: ( (3
والد صاحب "حبر املذهب" القاضي أيب احملاسن عبد ، إمساعيل بن أمحد بن دمحم الروايينهو ( (7

، مل أجد سنة وفاته، لكن قال القاضي شهبة: إنه أسن من الشيخ أيب الواحد الروايين
طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ، (328/ 5الفقهاء الشافعية )طبقات انظر:  .إسحاق

(5 /232). 
 .(85/ 6حبر املذهب )انظر: ( (8
 .(253/ 6حبر املذهب )انظر: ( (1
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فقد بلغت  ،فلو تلف يف أيديهم قبل احلول ،يف يد أهل السهمان إىل آخر احلول
  .(5)سؤاله أم البالصدقة حملها سواء تعجلها 

  :فله أربعة أحوال ،الزكاة من املالك قبل حملهاوإذا تسلف اإلمام 
فإن دفعها إليهم قبل احلول ومت  ،أن يتسلفها بسؤال املستحقني :أحدها

وإن خرجوا ، وقعت املوقع ؛احلول وهو بصفة االستحقاق واملالك بصفة الوجوب
 .(2)خراجها اثنياإضمنوها وعلى رب املال  ،عن االستحقاق

فإن خرج  ،نظر ،قبل متام احلول من غري تفريطوإن تلفت يف يد اإلمام 
  .(6)اضمنوه ،املالك عن أن جتب عليه الزكاة

هو على  عويرج ،وهل يكون اإلمام طريقا حىت أيخذها املالك منه
  :فيه وجهان ؟أو يرجع هو عليهم ،املساكني

 . (3)ال :أظهرمها
  .(6)نعم :واثنيهما وجزم به املاوردي
  :ل عن زكاته وجهانجَّ ع  ـم  عليه ففي قبول ال وإن مل خيرج عن أن جتب

  .(7)وقطع به مجاعة ،(3)نعم :أظهرمها
  .(8)ى هذا يضمنه املساكنيلوع ،ال :واثنيهما

                                                             

 .(26/ 6العزيز شر  الوجيز )، (338/ 2الوسيط )انظر: ( (5
 .(568/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )، (533/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (2
 .(568/ 3اجملموع )، (533/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(568/ 3اجملموع )، (22/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (3
 .(533/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(561/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
(، 5/686، تتمة اإلابنة )(513/ 6هناية املطلب )انظر: منهم اإلمام، واملتويل، والعمراين. ( (7

 .(683/ 6البيان )
 .(561/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
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وجزم املاوردي أبن له مطالبة  ،(5)فيه الوجهان ؟وهل يكون اإلمام طريقا
  .(2)املساكني هبا وصرفها ملستحقيها

خبالف ما إذا  ،لقيمةا ال احلقيقي وأوالواجب املثل الصوري  :قال
ويف احليوان ، يف النقد مبثله /(3)صفة الوجوب فإنه يرجع عنرب املال  (6)[خرج]

  .(6)ويف وجه ابملثل الصوري ،بقيمته على وجه
اليت  صرف اإلمام ذلك القدر من الزكوات ،فإن مل يكن للمساكني مال

وال يفرق يف ذلك كله  ،جتتمع عنده إىل قوم آخرين عن اجلهة اليت تسلف منها
فال أثر  ،وفيه وجه ضعيف أنه إذا مل يتعينوا ،بني أن يكون املساكني متعينني أم ال

ووجه آخر يف  ،سلف من غري مسألةتلسؤاهلم ويكون احلكم كما سيأيت فيما إذا 
ومها " :قال النووي ،ل من ضمان اإلمامجَّ املع  املتعينني أن ال اعتبار بسؤاهلم و 

  .(3)"شاذان
 ؟فإن تسلفها حلاجة األطفال فهل يكون كما لو تسلفها للبالغني بسؤاهلم

 ؟املساكني أم ال وأن الصغري هل تصرف إليه من سهم الفقراء أ ىعل بينني
مل جيز الصرف إليه يف  ،ا بنفقة من يلزمه نفقته من أصولهي  فِّ كْ وحكمه إن كان م  

، فإن جوزان (8)، فاألصح أنه جيوزوإن مل يكن مكفيا هبا ،(7)صح الوجهنيأ
                                                             

أحدمها: أنه ال يكون طريقا فال يرجع صاحب املال عليه وهو املذهب. والثاين: أنه يكون ( (5
  حب املال عليه، وهو على املساكني. طريقا فريجع صا

 .(533/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (2
 .(82/ 3كفاية النبيه )يف النسخة )أخرج(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ( (6
 /ب(.567هناية اللوحة )( (3
 .(533/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(561/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 (.561/ 3اجملموع )انظر: وهو املذهب. ( (7
 .(561/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (8

احلاوي الكبري  انظر:والوجه الثاين: أنه ال جيوز أن يصرف له من سهم الفقراء واملساكني. 
 (.85/ 3كفاية النبيه )  ، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )،  (537/ 6)
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م يِّ كاستقراض قـ    (5)م[هل]بتسلفه  الصرف إليهم، فحاجتهم كسؤال البالغني
ينبغي أن جيوز التعجيل وجها واحدا فاخلالف يف  :(6)وقال الشاشي ،(2)اليتيم

  .(3)وجوب الضمان إذا اتلف
فحاجتهم   ،فإن كان وليا مقدما عليه ،ذا إذا كان الذي يلي أمرهم اإلمامه

فال جتيء هذه املسألة يف سهمي  ،فإن منعنا الصرف إليهم ،كحاجة البالغني
ألن املنع يف املكفي  ؛(6)وجيوز أن جتيء يف سهم الغارمني وحنوه ،الفقراء واملساكني

لزمه النفقة تإذ ليس على القريب الذي  ،بنفقة أبيه ما يتجه يف سهم الغارمني
 .(3)قضاء دينه

بل  ،سؤال املالكبوال  (7)]املساكني[سؤال بأن يتسلف ال  احلالة الثانية:
  .(8)فقد مر حكمهم ،ملا رأى من حاجة املساكني أبن كانوا أطفاال ال أولياء هلم

  :فيه وجهان ؟وإن كانوا أهل رشد فهل يكون كتسلفه بسؤاهلم
هذا إن دفعه إليهم فخرجوا عن  ىفعل ،(55)ال :(1)أظهرمها وهو املنصوص

                                                             

 .(535/ 3اجملموع )يف النسخة )له(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
 .(535/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2

ازي ، تفقه على أيب إسحاق الشري أبو بكر دمحم بن أمحد بن احلسني بن عمر الشاشيهو (6) 
 ،ملستظهري وهو املسمى حلية العلماءوالزمه حىت وفاته، كان إماما جليال، من مصنفاته: ا

ه(. 657، وغري ذلك، تويف سنة: )والشايف يف شر  خمتصر املزين ،واملعتمد وهو كالشر  له
 -75/ 3طبقات الشافعية الكربى للسبكي )، (86/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )انظر: 

 .(215/ 5الشافعية البن قاضى شهبة )طبقات  ،(72
 .(558/ 6) أليب بكر دمحم بن أمحد الشاشي حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاءانظر: ( (3
 .(85/ 3كفاية النبيه ) ،(535/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 .(85/ 3كفاية النبيه )،  (26/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(23/ 6العزيز شر  الوجيز )ثبت ما يقتضيه السياق كما يف يف النسخة )الساعي(، وامل( (7
   (.76انظر: )ص:( (8
 .(535/ 8خمتصر املزين ) انظر:( (1

 .(561/ 3اجملموع )، (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (55
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  .(5)اسرتده منهم وصرفه إىل غريهم ،أهلية االستحقاق يف آخر احلول
اآلخذ ال مال  كان  فإن ،اسرتده ورده إليه ،وإن خرج الدافع عن الوجوب

وعلى املالك  ،م الأضمنه اإلمام على الصحيح من مال نفسه سواء فرط  ،له
وقال  ،(3)أوال (6)القفال /(2)كذا قاله  ،هل الوجوبأخراج الزكاة اثنيا إن بقي من إ

وهو يدل  ،(6)املاوردي إذا بقي من أهل الوجوب ضمنها اإلمام ألهل السهمان
 ،(3)وقد صر  به الفوراين ،عند الوجوب تأجزأ ،وصلت إليهم لو على أهنا

وهو  ،وفيه وجه أنه ال يضمنه ،(7)وحكاه القاضي عن القفال يف املرة الثانية
  .(8)ضعيف

كان له ذلك    ،فإذا رأى اإلمام املصلحة يف االستعجال ،نعم :والوجه الثاين
 .(1)صري كما لو تصرف بسؤاهلميو  ،كويل الطفل

فإن صرفه إىل أهل السهمان فتم احلول  ،عجل بسؤال املالكتأن ي الثالثة:
                                                             

 .(561/ 3اجملموع )، (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 /أ(.568هناية اللوحة )( (2
ه، وله الطريقة إمام خراسان يف عصر  ،القفال عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي أبو بكرهو ( (6

أصحاب البالد، وتفقه عليه مجاعات كثرية،  اليت محلها عنه فقهاءاملهدية يف مذهب الشافعي 
( طبقات الشافعية الكربى 313/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )انظر:  .ه(357تويف سنة: )

 .(66/ 6للسبكي )
 .(23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(536/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6

كان إماما حافظا ،   املروزي أبو القاسم عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد بن فوران الفوراينهو (3) 
 تفقه على القفال، وتفقه عليه حمي السنة البغوي، وأبو سعد املتويل، من مصنفاته: للمذهب

، (555 -551/ 6طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:335، تويف سنة )والعمد ،اإلابنة
 .(333)ص:  طبقات الشافعيني

 .(85/ 3النبيه )كفاية انظر:  ( (7
 .(561/ 3اجملموع )انظر: ( (8
 .(71/ 3كفاية النبيه )،  (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (1
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رجع املالك عليهم دون  ،وإن خرجوا عنها ،أجزأه ،وهم بصفة االستحقاق
  .(5)اإلمام

، لكن (2)ه سواء تلف بتفريط أو بغري تفريطئوإن تلف يف يد اإلمام مل جيز 
فال ضمان عليه إن تلف بتفريط من اإلمام، ضمنه املالك، وإن تلف بغري تفريط، 

  .(6)على املساكنيوال 
وليس له ذلك  ،وللمالك اسرتجاعه ما دام يف يد اإلمام كما يف يد وكيله

أو  ،بعد وصوله إىل أهل السهمان إال أن خيرج عن أهلية الوجوب عليه
  .(6)عن صفة االستحقاق (3)ا[خيرجو ]

 . (3)فيه وجهان ؟خراجها من الزكاة يف الصورة الثانيةإوهل يتعني عليه 
فيكون من ضمان  ،أن يتعجل بسؤال املالك واملستحقني مجيعا الرابعة:

  :ه وجهانيف ؟م ن
 (8)"العــدة" (7)ا[صاحب]ححه ـــوص ،من ضمان املالك :أحدمها

                                                             

 .(23/ 6العزيز شر  الوجيز )، (536 -533 /6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 .(561/ 3اجملموع )، (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 .(561/ 3اجملموع )، (23/ 6العزيز شر  الوجيز )، (686/ 6البيان )انظر: ( (6
 .(86/ 3كفاية النبيه )يف النسخة )خيرجوه(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ( (3
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (536 -533 /6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
انظر: . دفعها أو دفع غريهاوالثاين: إنه ابخليار بني  ( أحدمها: يدفعها بعينها ليعينها ابلتعجيل.(3

 .(536/ 6احلاوي الكبري )
 يف النسخة )صاحيب(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.( (7

صاحب "حبر  املعروف أبيب املكارم الروايين ابن اخت الروايين هو إبراهيم بن علي الطربي(8) 
املذهب"، من مصنفاته: "العدة يف فروع الشافعية"، وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه، تويف 

/ 2كشف الظنون )،  (656/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )ه( انظر: 626سنة: )
5521). 
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  .(2(  )5)"التتـــمة"و
  .(6( )3( )6)وصححه ابن الصباغ ،من ضمان املساكني :واثنيهما

 .(7)وإليه مييل كالم األكثرين :(3)قال الرافعي
علم أن يف األحوال كلها لو تلف املعجل يف يد اإلمام أو الساعي بعد او 

، فرط يف الدفع إليهم (8)]إن[ مث ،سقطت الزكاة عن املالك ،متام احلول

                                                             

 لشافعيأليب سعيد: عبد الرمحن بن مأمون، املعروف: ابملتويل، النيسابوري، ا تتمة اإلابنة(5) 
كتبها: إىل احلدود ومجع   ه(، شر  فيها كتاب "اإلابنة" لشيخه الفوراين378: )املتوىف: سنة

كشف الظنون . انظر:  ، وحققت يف جامعة أم القرى يف رسائل الدكتوراهنوادر املسائل افيه
 .(658/ 5هدية العارفني )، (5/ 5)

 الرفعة إىل املتويل وصاحب العدة.  مل أجده يف التتمة للمتويل، لكن نسبه الرافعي وابن( (2
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: 

،  البغدادي أبو نصر عبد السيد بن دمحم بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر ابن الصباغهو (6) 
، الشاملتفقه على القاضي أيب الطيب، من مصنفاته:  من أكابر أصحاب الوجوه، كان

طبقات الشافعية انظر:  ه(.377، تويف سنة: )والطريق السامل ،وعدة العامل ،والكامل
 .(55/ 3األعالم للزركلي ) (336 -333)ص:  طبقات الشافعيني (522/ 6للسبكي )

انظر: الشامل البن الصباغ _ وهي رسالة جامعية، حتقيق الطالب: فيصل بن سعد ( (3
-5365العصيمي، إشراف: األستاذ الدكتور فهد بن عبد هللا الشريف، اجلامعة اإلسالمية )

 .(625ص:) ه(_ 5365
 .(561/ 3اجملموع )انظر: وهو املذهب. ( (6
، هيأب تفقه على رمي بن الفضل القزويين الرافعيأبو القاسم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكهو ( (3

 العزيز شر  الوجيز من مصنفاته: ،كان رمحه هللا ورعا زاهدا تقيا نقيا طاهر الذيل مراقبا هلل
" تويف سنة: التذنيب"و "شر  مسند الشافعي"و "احملرر"و "الشر  الصغري"و "العزيزـ"املسمى ب

طبقات ( 286-285/ 8طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:323ه( أو)326)
 .(856الشافعيني )ص: 

 .(23/ 6العزيز شر  الوجيز ) ((7
 .(535/ 3اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (8
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 .(2)وإال فال ضمان على أحد ،من ماله (5)]ضمن[
 .(6)ينتظر اإلمام انضمام غريه إليه لقلتهن أوليس من التفريط 

وليس املراد مجيع  ،واملراد ابملساكني يف هذا الفصل كله أهل السهمان مجيعا
 .(6)طائفة منهم وحاجتهم كذا قالوه (3)]سؤال[بل  ،آحاد الصنف

يصرف زكاة الواحد على ألن لإلمام أن  ؛وجيوز أن يراد به املساكني حقيقة
وقد عرب بعضهم عن املستحقني يف املسألة ابلفقراء  ،الثمانيةصناف واحد من األ

 .(3)وأهل السهمان يشمل اجلميع
ب عليه الزكاة أو ممن ال زكاة جتلو اقرتض اإلمام ماال للمساكني ممن  فرع:

  :فينظر ،املتقدمة /(7)ففيه األحوال األربعة ،عليه
  .(8)أو سلمه إليهم ،فضمانه عليهم سواء تلف يف يده ،إن اقرتضه بسؤاهلم

حىت يطالب به ويرجع به عليهم إذا  ،وهل يكون اإلمام طريقا يف ضمانه
  :نظر ؟غرمه

مل يطالبه يف أصح  إبذهنم،إن علم املقرض أنه يقرتض للمساكني 
 .(1)الوجهني

                                                             

  (.535/ 3اجملموع )وفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ما بني املعق( (5
 انظر: املرجع السابق.( (2
 انظر: املرجع السابق.( (6
 .(535/ 3اجملموع )يف النسخة )سأل(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3
 انظر: املرجع السابق.( (6
 .(82/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (3
 /ب(.568اللوحة )هناية ( (7
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (22/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
 .(568/ 3اجملموع )، (22/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (1

 .يكون طريقا كالوكيل ابلشراء يكون مطالبا على ظاهر املذهب هوالثاين: أن  
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فله أن  ،ن أن اإلمام يستقرضه لنفسه أو للمساكني بغري سؤاهلمظوإن 
أو يعتد به من زكاة  ،واإلمام يقضيه من مال الصدقات اإلمام، يرجع على

  .(5)املقرض
فال ضمان  ،لف يف يد اإلمامفت ،فلو اقرتضه للمساكني من غري سؤاهلم

  .(2)ألنه وكيل املالك ؛على املساكني وال على اإلمام
فهل  ،فهلك عنده (6)[معا]ولو استقرضه اإلمام بسؤال املقرض واملساكني 

  .(3)فيه الوجهان املتقدمان يف التعجيل ؟هو من ضمان املالك أو املساكني
فإن كان من غري حاجة  ،املساكني (6)]ال[ وإن اقرتض ال بسؤال املالك و

وعليه ضمانه من ماله سواء تلف يف  ،ع االقرتاض  لإلماموق ،ملساكني لالقرتاضاب
فقد  ،أو قرضا ،مل يرجع ،عامث إن دفعه إليهم مترب  ،يده أو دفعه للمساكني

 .(3)قرضهم مال نفسهأ
 :فوجهان ،فإن تلف يف يده ،وإن كان هبم حاجة إليه

كما لو   ،أنه من ضمان املساكني يقضيه اإلمام من مال الصدقة :أحدمها
 .استقرض ويل اليتيم حلاجته فتلف املال يف يده يكون من ضمان الصيب يف ماله

(7). 
 وإن دفع املستقرض إليهم ضمنوه و ،أنه من ضمان اإلمام :وأصحهما

                                                             

 .(568/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 املرجع السابق.انظر: ( (2
 (.261يف النسخة )معها(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص/( (6
 (.78انظر: )ص: ( (3
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (6

22). 
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (568/ 3اجملموع )، (22/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (568/ 3اجملموع )انظر: ( (7
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  .(2)طريق فيه (5)[إلمام]ا
وله  ،فله أن يقضيه منها ،فإذا قبض الزكاة واملدفوع إليه بصفة االستحقاق

  .(6)أن حيسبه من الزكاة إن كان عليه زكاة
مل  ،ردة أو موت بيسار أومتام احلول  دوإن مل يكن املدفوع إليه ابلصفة عن

مث يرجع على املدفوع إليه إن وجد  ،جيز له قضاؤه منها بل يقضيه من مال نفسه
  .(3)له ماال

ا عن األصحاب أنه نفقد حكى القاضي ه ،خرج منه مبوته وهو فقري إذا مث
 ،ض لهدون الباقني قبل موت هذا املقر   املسلمنيلو حال احلول على واحد من 

وقال  ،من زكاة من حال عليه احلول يف حياتهجيوز لإلمام قضاء دين هذا الفقري 
  .(6)إن هذا إمنا يتصور إذا كانوا حمصورين

 ،حنوه يف ما إذا حلت صدقة زيد (3)مام عن ابن احلدادوحكى اإل
مث استغىن  ،حيل هلم أخذ الصدقة للدين /(7)نض له من املساكني الذيفاملستقر  

دون صدقة  ،زيد (8)صدقةصرف إىل دينه ت هأن ،جبهة أخرى فحلت صدقة عمرو
                                                             

 .(22/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )لإلمام(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
 .(568/ 3اجملموع )، (22/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (2
 .(86/ 3كفاية النبيه )،  (568/ 3اجملموع )، (26/ 6الوجيز )العزيز شر  انظر: ( (6
 .(568/ 3اجملموع )، (26/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(86/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (6

أىب سعيد دمحم بن  تفقه على ياملصر  أبو بكر دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر بن احلدادهو (3) 
 ،مائة جزء الفقه قيل إنه يف كتاب الباهر يف، من مصنفاته:  وبشر بن نصر عقيل الفراييب

تويف سنة  ،وكتاب الفروع ،وكتاب جامع الفقه ،أربعني جزءا وكتاب أدب القضاء يف
 طبقات الشافعيني )ص:، (85-71/ 6طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:636)

 .(655/ 6األعالم للزركلي )، (235
 /أ(.561هناية اللوحة )( (7
لصحة املعىن دوهنا، ولعدم وجودها يف هناية  إزالتهاهنا يف النسخة )وصدقة(، والواو ينبغي ( (8

 املطلب، وكفاية النبيه.
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  .(5)عمرو
وينبغي  ،شيء فإنه عليه دين ال يتعلق بزكاة زيد وال عمروبوليس  :قال

وإمنا يتجه ما  ،النظر إىل صفته حني األخذ سواء كان من صدقة زيد أو عمرو
 .(2)مث طرأ التغاير بعد االستحقاق ،قاله إذا منعنا نقل الصدقة واحنصر املستحقون
 
 
 
 
 

  

                                                             

 .(513/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 انظر: املرجع السابق.( (2
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 اين ما مينع كون املأخوذ زكاةر ط دالثالث: يف الرجوع عنالطرف 
ل كما لو عجَّ   ،فليس له أن يسرتد ما عجله بغري سبب ،إذا عجل الزكاة

  .(5)دينه
أو تلف  ،ما بعدم وجوب الزكاةإوإن طرأ ما مينع من دفع املعجل زكاة 

أو خروج القابض عن  ،كعلف املاشية  ،أو زوال شرطه ،أو بعضه ،النصاب
  .(2)فله الرجوع يف اجلملة ؛وردته ،وغنائه ،كموته  ،االستحقاق

رجع ، سرتجعهاأ ،فإن عرض مانع ،هذا زكاة معجلة :فإن قال عند الدفع
  .(6)قطعا إن عرض

ففي  ،أو علم القابض بذلك ،هذه زكاة معجلة :وإن اقتصر على قوله
  :طريقان نعالرجوع عند عروض املا

  .(3)القطع أبنه يرجع :أصحهما
  :أن فيه وجهني :والثاين

ما اإلمام من القولني فيما إذا أحرم ابلظهر هبر قو  ،(6)أنه يرجع :أصحهما
  ؟(3)هل ينعقد نفال ،قبل الزوال

رجع  ،وذكر أهنا معجلة ومل يشرتط الرجوع ،ولو دفعها لإلمام أو الساعي

                                                             

 .(565/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(578/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
اجملموع ، (68/ 6التهذيب )، (571/ 6هناية املطلب )، (575/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6

(3 /531). 
 .(531/ 3اجملموع )انظر: وهو املذهب. ( (3
 .(531/ 3اجملموع )، (23/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (6

/ 6هناية املطلب ). انظر: العادة جارية أبن املدفوع إىل الفقري ال يسرتد؛ ألن يرجع : الوالثاين
 .(23/ 6العزيز شر  الوجيز )، (68/ 6التهذيب )، (571

 .(571/ 6هناية املطلب )انظر: قال اإلمام: على قولني. ( (3
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 .(5)قطعا
فيجوز أن يقال على  ،لكن لو مل يعلم املساكني أهنا زكاة غريه :قال الرافعي

  .(2)ويضمن املالك بتقصريه برتك اشرتاط الرجوع ،الوجه الثاين ال يسرتد
هنا معجلة وال علمه إومل يقل  ،ولو دفعها املالك أو اإلمام أو الساعي

وإن كان املعطي  ،ثبت الرجوع ،فظاهر النص أنه إن كان املعطي اإلمام ،القابض
 .(6)املالك فال

  :منها ثالثة أوجه ج  رَّ خت  ولألصحاب طرق 
  .(3)أنه يثبت الرجوع مطلقا :حدهاأ

 .(6)وهو األظهرواثنيها: ال مطلقا، 
  .(3)ثبت لإلمام الرجوع دون املالكي :واثلثها

ما ادعى مهف ،-وإن مل يتعرض للتعجيل وال علمه القابض -فإن قلنا يثبت 
  .(7)يمينهبصدق املالك  ،أنه قصد التعجيل فنازعه القابضاملالك 

وللمالك حتليفه  ،صدق القابض ،ولو ادعى املالك علم القابض أهنا معجلة
  .(8)على نفي العلم على الصحيح

                                                             

 .(258/ 2روضة الطالبني )، (565/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(27/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 .(27/ 6العزيز شر  الوجيز )، (535/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (6
 .(565/ 3اجملموع )، (571/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.565/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.565/ 3(، اجملموع )571/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
كفاية النبيه ،  (565/ 3اجملموع )،  (28/ 6العزيز شر  الوجيز )، (68/ 6التهذيب )انظر: ( (7

(3 /11). 
 .(565/ 3اجملموع )، (28/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
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وهل  ،(2)صدق الوراث ،ووارث القابض /(5)ولو وقع النزاع بني الدافع
 ؟حيلف

وشبهوا الوجهني فيما إذا كان املالك قد قال هذه زكايت  ،(6)فيه الوجهان
  .(3)مث ادعى أنه مل يقبض وأراد التحليف ،ابلوجهني فيما إذا رهن وأقر ابلقبض

وعلم القابض فادعى  ،وإن قلنا ال يثبت الرجوع عند عدم التعرض للتعجيل
كاٍف يف   ألن ذلك ،الدافع مالكا كان أو إماما أنه بني أهنا معجلة على األصح

 :فيه وجهان ؟قإثبات الرجوع أو أنه شرط الرجوع على الوجه اآلخر فمن املصدَّ 
كما لو دفع ثوبه   ،أنه الدافع مع ميينه -وهو ما أورده القاضي - :أحدمها

 .(6)صدق الدافع ،هو عارية :وقال الدافع ،هو هبة :إىل إنسان قال اآلخذ
 .(7)ق اآلخذ بيمينهأن املصدَّ  -(3)وقطع به بعضهم - :وأظهرمها

 .(8)وحيلف على البت :قال املاوردي
وهل يفتقر احلال إىل ذلك كله إذا مل يبني الدافع التعجيل وال علمه القابض 

 :فيه طريقان ؟بني أن يقول عند الدفع هذه زكايت أو صدقيت املفروضة أو يسكت
 .(1)أنه ال فرق :ظهرمهاأ

                                                             

 /ب(.561هناية اللوحة )( (5
 .(565/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 .(565/ 3اجملموع )، (575/ 6احلاوي الكبري )أحدمها: حيلف. والثاين: ال حيلف. انظر: ( (6
 .(11/ 3)كفاية النبيه انظر:  ( (3
 .(565/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
/ 3كفاية النبيه )،  (28/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: منهم البندنيجي، وصاحب العدة. ( (3

11). 
 .(11/ 3كفاية النبيه )،  (28/ 6العزيز شر  الوجيز )، (575/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
 .(575/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8
 .(251/ 2روضة الطالبني )، (21/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (1
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 .(5)أن قوله ذلك مبنزلة ما لو ذكر التعجيل دون الرجوع :والثاين
 ،وإن كان اإلمام ،مل يسرتد ،والثالث: للعراقيني أنه إن كان الدافع املالك

 .(2)اسرتد
وفيه وجه شاذ  ،(6)أن خمرج الزكاة ال حيتاج إىل لفظ على األصح :علماو 

  .(3)أييت يف ابب قسم الصدقات أنه يشرتط لفظ
  .(6)وعليه العمل ،ال حتتاج إىل لفظ أصال على املذهبوصدقة التطوع 

  .(8)من لفظ فيهما فال بد (7)حةـــواملن (3)اهلبـــةوأما 
وسيأيت ذلك يف أبوابه  ،(55)فاملذهب أهنا ال حتتاج إىل لفظ (1)اهلــديةوأما 

 .(55)ن شاء هللا تعاىلإ
 فروع 

كما لو   ،أو بعضه بعد تعجيل زكاته ،لو أتلف املالك النصاب األول:
فإن كان حلاجة   ،فأتلفها أو أتلف منها درمها ،ئتنياعجل مخسة دراهم عن م
                                                             

 .(565/ 3اجملموع )، (585/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 .(565/ 3اجملموع )، (21/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 .(251/ 2روضة الطالبني )، (585/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .(585/ 6) هناية املطلبانظر: ( (3
 .(251/ 2روضة الطالبني )، (585/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .(661/ 6مغين احملتاج )اهلبة: هو متليك العني بال عوض يف حال احلياة تطوعا. انظر: ( (3
مث يردها إذا  ،يف األصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجال يشرب لبنها :نحة ابلكسرمِّ ـ(  ال(7

 .(685/ 2املصبا  املنري )انظر: . مث كثر استعماله حىت أطلق على كل عطاء ،انقطع اللنب
 .(636/ 6روضة الطالبني )، (585/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
روضة ، (666حترير ألفاظ التنبيه )ص: انظر:  .متليك حمض إكراما للمهدى لهاهلدية: ( (1

 .(633/ 6الطالبني )
 .(636/ 6روضة الطالبني )انظر: ( (55
 /أ(.636انظر: اجمللد الثالث من املخطوط، املكتبة األزهرية اللوحة )( (55
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وإن كان لغري ، فله الرجوع قطعا ؛أو ذحبه لألكل ،أو اخلوف عليه ،كالنفقة
 .(5)صح الوجهنيأفكذلك يف  ،حاجة

ضمنه القابض ابملثل  ،فإن كان اتلفا ،حيث ثبت الرجوع يف املعجل الثاين:
سواء كان حيواان أو  ،وابلقيمة إن كان متقوما ،إن كان مثليا كالدراهم واحلبوب

  .(6)اجلمهور/ (2) قطع به ،غريه
فإن خرج املدفوع إليه عن  ،إذا كان حيواان :وقال املاوردي والروايين

أو مثله من  ،فهل يضمنه بقيمته ،وإن خرج الدافع عنه ،رجع ابملثل ،االستحقاق
  .(3)فيه وجهان كما يف القروض ؟حيث الصورة

عترب قيمة يوم القبض على الصحيح ال يوم تف ،وحيث قلنا بوجوب القيمة
وهو إجياب أقصى القيمة من  (7)[وجه اثلث]وينقد   :(3)وقال اإلمام ،(6)التلف

وقد ذكر مثله  ،يوم القبض إىل يوم التلف بناء على أن امللك غري حاصل للقابض
  .(8)د هنا مع ثبوت ظاهر امللك للقابض انتهىيلكنه بع ،يف املستعري

                                                             

 .(565/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 ./أ(535)هناية اللوحة ( (2
 .(565/ 3اجملموع )انظر: ( (6
أن يسرتجع  :أحدمهاوهو أن من اقرتض حيواان هل جيب عليه رد مثله أو قيمته؟ فيه وجهان: ( (3

/ 6حبر املذهب )، (533/ 6احلاوي الكبري )انظر: . الثاين: أن يسرتجع قيمتهوالوجه  مثله.
76). 

 .(565/ 3اجملموع )، (76/ 6حبر املذهب )، (531/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
من النيسابوري  هو أبو املعايل إمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اجلويين(3) 

 هناية املطلب، :من تصانيفهأكابر علماء املذهب، تفقه على والده عبد هللا بن يوسف، 
 ه(. انظر:378: )سنة ، وغري ذلك، تويفاإلرشاد يف أصول الدين ،الربهان احملصول،

)ص:  البن كثري طبقات الشافعيني، (538-536/ 6) ،طبقات الشافعية الكربى للسبكي
  .(556)ص:  البن امللقن العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب، (333

 يف النسخة )وجها اثلثا(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.( (7
 .(586/ 6هناية املطلب ) انظر:( (8
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 .(5)وهذا قد ذكره القاضي وجها مع األول
فتصري  ،(6)بدل األول أن الواجب قيمة يوم االسرتجاع (2)جييوحكى البندن

 .األوجه أربعة
فثالثة  ،فإن مل يكن ،(3)فالضمان يف تركته ،فإن كان القابض قد مات

 :أوجه
ويلزم املالك  ،وهو القياس ومقتضى كالم اجلمهور أنه تعذر الرجوع :أحدها

  .(6)خراج الزكاة اثنيا إن بقي من أهل وجوهباإ
  .(3)ه للمصلحةئأن املعجل جيز  :والثاين

خراج الزكاة إويلزم املالك  ،لمالك من بيت املاللأن اإلمام يغرمه  :والثالث
 .(7)اثنيا

  .(8)اسرتده ،فإن مل حيدث فيه زايدة وال نقص :نظر ،وإن كان املعجل ابقيا
وال  ،صرفه أو غريه إىل مستحقه ،وإن كان الدافع وماله بصفة الوجوب

  .(1)يتعني صرفه يف الزكاة
                                                             

 مل أقف على قول القاضي.( (5
يف  أحد األئمة من أصحاب الوجوه ،احلسن بن عبيد هللا ابن الشيخ أبو علي البندنيجيهو (2) 

املذهب، تتلمذ على الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، من تصنيفاته: كتاب اجلامع، قال النووي: 
طبقات الشافعيني )ص: انظر:  ه(.326) تويف سنة"، قل يف كتب األصحاب مثله"

 .(521طبقات الفقهاء )ص: ، (688
 .(562/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 .(562/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 .(633/ 5) يف شر  روض الطالب لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري أسىن املطالبانظر: ( (6
 انظر: املرجع السابق.( (3
 السابق.انظر: املرجع ( (7
 .(65/ 6العزيز شر  الوجيز )، (61/ 6التهذيب )انظر: ( (8
 .(562/ 3اجملموع )انظر: ( (1
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وهل يصرفه إىل املستحقني من غري  ،(5)اسرتده ،وإن كان الدافع اإلمام
  :فيه وجهان ؟جتديد إذن من املالك

  .(2)نعم :أصحهما
 ؟فهل له صرفها إىل املستحقني ،وإن أخذ اإلمام القيمة عند تلف املعجل

  :وجهان
فعلى هذا يف افتقاره إىل إذن جديد من املالك  ،(6)نعم :أصحهما

  .(3)الوجهان
  :فوجهان ،عندهوإن حدث فيه عيب 

( 7) والفارقي ،(3)حه السرخسيـــــــوصح ،عليه (6)ع أبرشهــــــــــــــــيرج :أحدمها

                                                             

 (.562/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(562/ 3اجملموع )،  (65/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (2

املسرتجع من مجلة والثاين: ال بد من إذنه؛ ألن الدفع مل يصح، وإذا مل يصح الدف، كان 
 (.5/615أمالك الرجل. انظر: تتمة اإلابنة )

 .(562/ 3اجملموع )، (65/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
اجملموع انظر: أحدمها: ال يفتقر وهو األصح واملذهب. والثاين: أنه يفتقر إىل إذن املالك. ( (3

(3 /562). 
راحة، وهو مأخوذ من أرشت بني القوم إذا ألقيت بينهم  دية اجلالبدل، وأصله:  :األ رش( (6

هتذيب اللغة الشر، وإذا ظهر العيب يف السلع وقع بني البائع واملشرتي خصومة. انظر: 
 .(265/ 5النظم املستعذب ) ،(271/ 55)
: ولد سنة، النويزي الزاز أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم بن أمحد السرخسيهو (3) 

، من مصنفاته: اإلمالء، تويف سنة: تفقه على القاضي احلسنيه(، 362ه( أو )365)
طبقات الشافعيني )ص:  ،(556 -555/ 6طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:313)

653). 
، تفقه على أيب إسحاق ( هو أبو علي احلسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي الفارقي(7

الشريازي، وابن الصباغ، من مصنفاته: الفوائد على املهذب من امالءاته، تويف سنة: 
 .(637( طبقات الشافعيني )ص: 67/ 7للسبكي )ه(. انظر: طبقات الشافعية 628)
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(5).  
  .(2)عند اجلمهور ال يرجع به :وأصحهما

فإن أراد دفعه عن زكاته إىل فقري آخر أو إىل ورثة القابض  ،وإذا اسرتده
  .(6)مل جيز إال أن يكون ماله بصفته ،أوال

رجع فيه  ،فإن كانت متصلة كالسمن والكرب ،فيه زايدة وإن حدث
، ففي رجوعه (6)والصوف ،واللنب ،وإن كانت منفصلة كالولد ،(3)معها / الذي ح زَّ

 فيها مع األصول طريقان:
: القطع أبنه ال يرجع فيها، ويفوز هبا  (3)-ونسب إىل النص -أصحهما 

 .(7)القابض
 : أن فيه وجهني:(8)والثاين

 .(1)هذاأصحهما: 
 .(55)والثاين: يرجع فيها

 

                                                             

 .(582/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 .(562/ 3اجملموع )، (65/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: وهو املذهب. ( (2
 .(562/ 3اجملموع )، (76/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 .(61/ 6التهذيب )، (76/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 .(ب/535)هناية اللوحة ( (6
تكملة  قال املصنف رمحه هللا يف تكملة املطلب إن صاحب الذخائر نسبه إىل النص. انظر:  ((3

 (.276)ص: العايل املطلب
 .(562/ 3اجملموع )انظر:  وهو املذهب. ((7
 أي: الطريق الثاين.( (8
 .(562/ 3اجملموع )، (65/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  وهو املذهب. ((1

 .(61/ 6التهذيب )انظر: ( (55
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 . (5)وهذا كله إذا كان القابض يوم القبض ممن يستحق الزكاة
، فإنه (2)فأما إذا ابن أنه مل يكن مستحقا يومئذ لغىن، أو كفر، أو رِّقٍّ 

يسرتد ما دفعه إليه بزوائده املنفصلة، ويغرمه أرش النقص قطعا، وإن كان يوم 
 .(6)حلول احلول بصفة االستحقاق

قال اإلمام: واخلالف يف الرجوع أبرش النقص والزايدات املنفصلة فيما إذا 
فأما إذا حدثت  جرت الزايدة والنقص قبل حدوث السبب املوجب للرجوع،

 .(3)الزايدة بعده، فال شك أهنا للراجع؛ حلدوثها يف ملكه
قال: وإن حصل نقص بعد سبب الرجوع، فالوجه عندي وجوب 

 .(6)الضمان
واخلالف يف مسألة الزايدة راجع إىل أصل، وهو أن املعجل هل يصري قال: 

 ملكا للقابض، أم ال؟
 فإن قلنا: يصري ملكه، فبأي وجه ميلكه؟

فحيث ال يثبت الرجوع، فاملعجل تردد بني أن يكون واجبا، أو تطوعا، 
 .(3)وامللك حاصل للقابض على التقديرين

هبما األصحاب، لكن وحيث يثبت الرجوع، فله تقديران مل يصر  

                                                             

 .(562/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(266/ 5املصبا  املنري )انظر:  بكسر الراء لغة: العبودية. ( الـــرِّق  (2

. انظر: بارة عن عجز حكمي شرع يف األصل جزاًء عن الكفرويف اصطال  الفقهاء: ع 
 . (556التعريفات الفقهية )ص: ، (555)ص:  يف اجلرجاينلعلي بن دمحم الشر  التعريفات

 .(61/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )، (586/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 انظر: املرجعني السابقني.( (6
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )، (586/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
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 :(2)عليهما صاحب "التقريب" (5)]جزم[
أحدمها: أن امللك موقوف مرتدد بني وجود التمليك وعدمه إىل أن 
ينكشف احلال، فإن حدث مانع، تبني استمرار ملك املالك، وإال تبني أنه كان 

 .(6)ملكا للقابض من يوم امللك
مرتدد بني الزكاة والقرض، والثاين: أن امللك حاصل للقابض قطعا، لكنه 

املقرتض ميلك  (6)احلال، ابن أنه ملكه عن الزكاة، ]مث[ (3)فإن ابن ]سالمة[
، فإن قلنا: ابلتصرف، فبالتصرف املزيل (3)ابلقرض، أو ابلتصرف؟ فيه خالف

الذي حيل الرقبة؟ فيه ثالثة ( 7)للملك، أو ابلتصرف الذي يعتمد امللك، ]أو[
 .(1)نبين على هذا األصل، فالزايدة ت(8)أوجه

فإن قلنا: امللك موقوف، رجع فيها، وإن قلنا: إنه ملك ابلقرض، فإن قلنا: 
 .(55)ميلك ابلقبض، مل يرجع فيه، ويسلم للقابض هإن

وإن قلنا: ميلكه ابلتصرف وحدثت الزوائد قبله، فهو كما لو استقرض 
                                                             

 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )حوم(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
ه(، 355) :يف حدود سنة . توىفهو القاسم بن دمحم بن علي )أبو بكر القفال الشاشي((2) 

/ 6طبقات الشافعية الكربى للسبكي )شر  ملختصر املزين. انظر:  يف الفروع التقريبوكتابه 
 .(827/ 5هدية العارفني )(، 333/ 5) كشف الظنون،  (372

 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )، (583/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )استالمة(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3
 يف النسخة )ك(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.( (6
فيه قوالن للشافعي رمحه هللا: القول األول وهو املذهب: أنه ميلك ابلقبض. والقول الثاين: أنه ( (3

  (66/ 3روضة الطالبني )،  (366/ 3العزيز شر  الوجيز )ميلك ابلتصرف. انظر: 
 .(366/ 3العزيز شر  الوجيز)يف النسخة )و(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (7
العزيز وهي اليت ذكرها املصنف رمحه هللا، واملذهب أنه ميلك ابلتصرف املزيل للملك. انظر: ( (8

 . (66/ 3روضة الطالبني )، (366/ 3شر  الوجيز )
 .(62/ 6يز )العزيز شر  الوج، (583/ 6هناية املطلب )انظر: ( (1

 انظر: املرجعني السابقني.( (55
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 فيه أمران:أغناما، ونتجت يف يده، مث ابعها، واستبقى النتاج، وينقد  
/ امللك يف األغنام إىل املستقرض قبل البيع، (5)أحدمها: أن يقدر انتقال

 .(2)وجيعل النتاج للمقرض
 .(6)والثاين: أن يستند ملكها إىل حالة القبض، وجيعل النتاج إىل املستقرض

 .(3)قال اإلمام: وهذا يف هناية احلسن
املعجل، فلو ابعه مث وينبين على هذا األصل نقص تصرف القابض يف املال 
، وإن قلنا: ملكه (6)طرأ ما يقتضي الرجوع، فإن توقفنا يف امللك، نقضنا تصرفه

 . (3)ابلقرض، فال، وينفذ تصرفه ظاهرا وابطنا
ـــــرَّج  عليه أيضا جواز إبداله إذا كان موجودا، فإن قلنا: إنه موقوف،  ويـ خ 

، فإن حصل (8) ملكها ]ابلقرض[ ، وإن قلنا:(7)لزمه رد العني، وليس له اإلبدال
 ابلقبض، فهل له إمساكها ورد بدهلا؟ فيه وجهان:

 . (1)أصحهما: ]ال[
 

                                                             

 .(أ/535)هناية اللوحة ( (5
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )، (586/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 انظر: املرجعني السابقني.( (6
 .(583/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 .(586/ 6) انظر: املرجع السابق( (6
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(566/ 3اجملموع )، (62/ 6العزيز شر  الوجيز )، (583/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7

 .(566/ 3اجملموع )واملذهب أنه ميلك ابلقبض، وينفذ تصرفه ظاهرا وابطنا. انظر: 
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )ابلقبض(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
. وهذا الوجه هو (566/ 3اجملموع )أان(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف يف النسخة )( (1

 .(566/ 3اجملموع )املذهب. والثاين: أنه له اإلبدال. انظر: 
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 .(2)إن قلنا: إن امللك فيه حيصل ابلتصرف، فعليه رده بعينه( 5)]و[
تقدم أن املع جَّل للزكاة مضموم إىل ما عند املالك مبنزلة : (6)[الثالث]الفرع 

ما يف يده يف شيئني: يف إمتام النصاب، ويف إجزائه عنه وإن كان اآلخذ أتلفه، فلو 
مل ميلك إال أربعني، فعجل منها شاة، ومضى احلول، ومل يطرأ مانع، أجزأه كما لو  

 .(3)كانت عنده فأخرجها حينئذ
وعشرين شاة، فنتجت شاة واحدة، أو عن مائة ولو عجل شاة من مائة 

وحدثت عشرون، وبلغت غنمه ابملعجلة مائة وإحدى وعشرين شاة، لزمه شاة 
 .(6)أخرى وإن أنفق القابض تلك املعجلة

ولو عجل شاتني من مائتني، مث نتجت سخلة قبل احلول، فقد بلغت غنمه 
 .(7)لثةوواحدة، لزمه عند احلول شاة اث (3)ابملعجلتني ]مائتني[

هذا إذا كان املخرج من عني املال، فلو كان من غريه أبن اشرتاه، أو كان 
 .(8)معلوفا، مل جيب شيء آخر؛ لعدم متام النصاب

وإن طرأ مانع مينع وقوع املعجل زكاة كما لو استغىن القابض، أو مات، فإن  
الزكاة كان الـم خرِّج من أهل الوجوب، فإن بقي يف يده نصاب، لزمه أن خيرج 

 .(1)اثنيا
وإن نقص عنه حبيث ال يثبت للدافع االسرتداد، فال زكاة عليه، وقد 

                                                             

 .  (566/ 3اجملموع )مابني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (5
 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 لنسخة )الثاين(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب الرتتيب.  يف ا( (6
 .(566/ 3اجملموع )، (66/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(66/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 يف النسخة )مائة(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.( (3
 .(66/ 6العزيز شر  الوجيز )،  (573/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
 .(66/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
 .(566/ 3اجملموع )انظر: ( (1
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 .(5)تطوع
 وحيث يثبت له، فإن كان املدفوع ابقيا، فاسرتده، فطريقان:

 أحدمها للعراقيني: أن فيه ثالثة أوجه:
أحدها: أنه يستأنف احلول، وال زكاة للماضي لنقصان ملكه عن النصاب 

 .(2)قبل متام حوله
، (3)، وبه قطع البغوي(6)/: أن الزكاة جتب للحول املاضي(3( )6)]وأصحها[

بل لفظه يشعر بوجوب اإلخراج اثنيا، وإن مل يسرتد املدفوع بعد  إذا كان يف يد 
 .(7)القابض

واثلثها: أنه إن كان املال نقدا، زكاه ملا مضى، وإن كان ماشية، فال يزكيها 
 .(8)له

والطريق الثاين لصاحب التقريب: بناه على األصل السابق، وهو أنه إذا 
ثبت االسرتداد، فهل نقول أبن امللك مل يزل عن املعجل، أو أنه زال على وجه 
القرض، فعلى هذا ال تلزمه زكاة هلذا احلول، ويبتدئ احلول من حينئذ، وعلى 

                                                             

 .(566/ 3اجملموع )، (583/ 6هناية املطلب )، (572/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 .(563/ 3اجملموع )،  (587/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 .(563/ 3اجملموع )يقتضيه السياق كما يف يف النسخة )وأصحهما(، واملثبت ما ( (6
 .(ب/535)هناية اللوحة ( (3
 .(563/ 3اجملموع )،(63/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
حمداث مفسرا كان فقيها ،  امللقب حمي السنة أبو دمحم احلسني بن مسعود الفراء البغويهو  ((3

 ،شر  السنة ،التهذيب :من مصنفاته ،تفقه على القاضي احلسني ،جامعا بني العلم والعمل
طبقات الشافعية  ه(. انظر:653: )تويف سنة ،والتفسري املسمى معامل التنزيل ،واملصابيح

 .(631)ص:  طبقات الشافعيني، (77 -76/ 7الكربى للسبكي )
 .(61/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 .(563/ 3اجملموع )، (587/ 6هناية املطلب )انظر:  ((8
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هذا القول شيئا آخر الشاة ، وزاد اإلمام على (5)األول ال تلزمه الزكاة ملا مضى
اليت سلط القابض على التصرف فيها، حصلت احليلولة بينها وبني املالك، فيأيت 

 .(2)فيه اخلالف يف وجوب الزكاة يف املغصوب واجملحود
: "وكالم العراقيني يشعر جبراين األوجه بعد تسليم (6)قال ]الرافعي[

 .(6)امللك عن املعجل" (3)]زوال[
عجل من ألف شاة عشرا، فتلفت الشياه قبل متام احلول  قال البغوي: لو

إىل ثالمثائة وتسعني، والعشرة ابقية يف يد القابض حبيث يثبت االسرتداد، تضم 
إىل ما عنده، فيصري ماله أربع مائة، واجبها أربع شياه، ويسرتد ستا إن كان 

 .(3)القابض بصفة االستحقاق وإال اسرتد العشر، وخيرج أربعا
كان املخرج اتلفا، فإن كان الباقي يف يد املالك نصااب، زكاة قطعا، وإن  وإن  

كان دونه، فقد صار املخرج دينا يف ذمته، فإن أوجبنا جتديد الزكاة إذا كان ابقيا، 
، (8()7)فإن كان املال غري املاشية، جاء يف وجوب الزكاة فيها قوال وجوهبا يف الدين

وجه أن القيمة تقوم مقام العني  (55)يب إسحاق، وعن أ(1)وإن كان ماشية، مل جتب
                                                             

 .(63/ 6العزيز شر  الوجيز )، (587/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 .(587/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 .(563/ 3اجملموع )يف النسخة )القاضي(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (3

63). 
 .(63/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .(35/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 .(563/ 3اجملموع )أحدمها: الوجوب وهو املذهب. والثاين: أنه ال جيب. انظر: ( (7
 .(63/ 6لعزيز شر  الوجيز )ا، (61/ 6التهذيب )انظر: ( (8
 .(563/ 3اجملموع )انظر: وهو املذهب. ( (1

أخذ الفقه عن أيب  أحد أئمة املذهب، أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزيهو (55) 
شر  من مصنفاته: حامد املروزي،  وزيد املروزي، وأب وأب وتتلمذ عليه  العباس بن سريج،

 ه(. انظر:635: )سنة ، تويفوكتاب التوسط بني الشافعي واملزين )خمتصر املزين(، املختصر
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 .(5)هنا مراعاة حلق املساكني، وجتب الزكاة، وهو بعيد
لو عجل بنت خماض عن مخس وعشرين بعريا، فبلغت  الفرع الرابع:

ابلتوالد ستة وثالثني قبل متام احلول، مل جتزئه املعجلة وإن كانت قد صارت بنت 
لبون يف يد القابض بل يسرتدها وخيرجها اثنيا، أو بنت لبون أخرى، كذا رواه 

أحد عشر، ، وقال من عنده: فإن كان املخرج اتلفا، والنتاج مل يزد على (2)البغوي
/ وثالثني إال ابملخرج، فينبغي أن ال جتب بنت لبون؛ فإان (6)فإن مل تكن إبله ستا

 . (3)إمنا جنعل املخرج كالباقي يف يده إذا حسبناه له، أما إذا مل حنسبه، فال
 .(6)وما تقدم من العراقيني يف توجيه الوجه الثاين ]ينازع فيه[

لو شككنا أن الفقري مات بعد احلول، أو قبله، ففي  الفرع اخلامس:
 .(3)اإلجزاء، وجهان

 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 (235طبقات الشافعيني )ص:  ،(552)ص:  أليب إسحاق الشريازي طبقات الفقهاء
 .(553/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

 .(555/ 3كفاية النبيه )،  (63/ 6شر  الوجيز ) العزيزانظر: ( (5
 .(563/ 3اجملموع )، (35/ 6التهذيب )انظر: ( (2
 .(أ/532)هناية اللوحة ( (6
 .(222/ 2روضة الطالبني )، (35/ 6التهذيب )انظر: ( (3
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (6

63). 
 أحدمها: أنه جيزئ وال يسرتجعه، وقال الروايين: إنه أقرب. والثاين: أنه ال جيزئ ويسرتجعه. ((3

 .(77/ 6حبر املذهب )، (538/ 6احلاوي الكبري )انظر: 
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 األداء يف أتخري الزكاة (1)[طرف]يف القسم الثالث 
، فإذا مت احلول (2)جيب إخراجها على الفور ،تقدم أن الزكاة إذا وجبت 

أمث وضمن  ،يشرتط يف زكاهتا حول، ومتكن من أدائها وأخر (6)]اليت[على األموال 
أو  ،ضمن الزكاة سواء تلف بعد مطالبة اإلمام ،حىت لو تلف املال من بعد

 .(6)أو قبل ذلك ،(3)[أو قبل متامه] ،أو الفقري ،الساعي
  .(3)مل يلزمه شيء ،وإن تلف ماله بعد احلول وقبل التمكن من أدائها 
وإن تلف بعض النصاب كما لو ملك مخسا من اإلبل فتلف منها  

، وهل جيب (8)فال زكاة عليه يف التالف قطعا ،بعد احلول وقبل التمكن(7)[واحد]
 عليه زكاة الباقي؟ 

                                                             

 .(365/ 2)يف النسخة )طريف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف الوسيط (5) 
واملصنف رمحه هللا تبع الغزايل يف العناوين، وهو قسم الزكاة إىل طرفني: طرف الوجوب، 

 .(355/ 2الوسيط )وطرف األداء. انظر: 
هتذيب ، (353/ 7) للفراهيدي العنيوالطرف لغة مبعىن الطائفة من الشيء. انظر: كتاب 

 . (251/ 56اللغة )
الوسيط داخل الكتاب هبذا اللفظ. انظر: وللغزايل اصطال  خاص فإنه يعرب عن التقسيمات 

(2 /355). 
حلية ، (365/ 2) /أ(. وانظر: الوسيط للغزايل565اجمللد الثاين من املخطوط لوحة ) انظر:(2) 

 .(636/ 6حتفة احملتاج يف شر  املنهاج )، (666/ 6اجملموع ) ،(55/ 6العلماء )
/ 6العزيز شر  الوجيز )إثباته كما يف ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي (6) 

66). 
العزيز شر  هذه العبارة )أو قبل متامه( ظهر يل بعد مراجعة مجع من املصادر عند الشافعية ك(3) 

 .ا زائدة وال حاجة هلاأهن (226/ 2روضة الطالبني )، (666/ 6جملموع )، ا(66/ 6الوجيز )
 .(535/ 6البيان ) ،(15/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 .(666/ 6اجملموع )، (15/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
  يف النسخة )واحدا( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(7) 
 . (557/ 6هناية املطلب )، (15/ 6احلاوي الكبري )انظر: (8) 
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، وهو أن إمكان األداء شرط يف الضمان قطعا، وهل (5)ينبين على أصل 
 هو مع ذلك من شرائط الوجوب؟ 

 فيه قوالن: 
 ،والصالة ،، كما يف الصوم(6)، نعم(2)"األم"أحدمها: وهو نصه يف القدمي و

فعلى هذا جتب الزكاة فيما يعترب به احلول بثالثة: النصاب، واحلول،  ،واحلج
  .والتمكن من األداء

 لوجوه:؛ (6)(3)بل يف الضمان فقط ،أنه ليس شرطا فيه :وأصحهما
ن ابتداء احلول الثاين يكون من متام األول اتفاقا وإن أتخر إمكان إمنها:  

  .(3)لكان ابتداءه من حني التمكن ،الوجوباألداء، فلو كان التمكن شرطا يف 
وعن تعليق القاضي رواية وجه أن ابتداء احلول الثاين من حني التمكن على 

 .(7)هذا القول

                                                             

وجوب أم املقصود ابألصل هنا القاعدة األصولية، وهي: أن إمكان األداء هل هو شرط يف ال(5) 
ال؟ اتفق الشافعية على كوهنا شرطا يف العبادات البدنية مثل الصالة، والصوم، واحلج، وأما 

 .(268/ 5)للزركشي البحر احمليط يف أصول الفقه  الزكاة فاختلفوا فيه على قولني. انظر:
ويطي، ه البعمج ه(253)املتوىف: سنة  كتاب األم يف الفقه لإلمام: دمحم بن إدريس الشافعي(2) 

/ 3األعالم للزركلي ) ،(5617/ 2) كشف الظنون  انظر: .املرادي وبّوبه الربيع بن سليمان
23). 

العزيز شر  ، (557/ 6هناية املطلب )، (81/ 6احلاوي الكبري )، (63/ 2األم ) انظر:(6) 
 .(676/ 6اجملموع )، (63/ 6الوجيز )

، (6/676) اجملموع، (268/ 5)للزركشي البحر احمليط يف أصول الفقه  وهو املذهب. انظر:(3) 
 .(226/ 2) روضة الطالبني

 .(561/ 6البيان )، (22/ 6التهذيب )انظر: ( 6)

، (63/ 6العزيز شر  الوجيز )، (55/ 6حبر املذهب )، (553/ 6هناية املطلب )انظر:  ((3
 .(676/ 6اجملموع )

 (.212انظر: تكملة املطلب العايل )ص: ((7
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ىل إيضم  ،نتاج بعد احلول وقبل التمكن من األداء (5)[حدث]ومنها: لو 
 ، ومنهم من خرجه على هذا األصل، وعلى(2)األصل يف احلول الثاين دون األول

  .(6)هذا جتب الزكاة أبمرين
أنه يضمن من الزكاة بقدر  "إمكان األداء شرط يف الضمان" :ومعىن قولنا

  .(3)ما بقي من النصاب
معىن قولنا اإلمكان من شرائط الوجوب أان نبني ": ة"التتم"وقال صاحب 

متام احلول وتسميته شرط الوجوب / (6)ابإلمكان حصول الوجوب عند
 .(3)"توسعا

فال شيء  ،ا إىل املسألة، فإن قلنا إمكان األداء شرط يف الوجوبرجعن 
  .عليه يف األربعة الباقية

فعليه يف األربعة الباقية أربعة أمخاس  ،نه شرط يف الضمان فقطإوإن قلنا 
ال شيء عليه، وعلى الثاين عليه مخس  ،شاة، ولو تلف منها أربع على األول

 .(7)شاة
البقر فتلف منها مخس بعد احلول وقبل إمكان وكذا لو ملك ثالثني من 

  .(8)مخسة أسداس تبيع عليه األداء فعلى األول ال شيء عليه، وعلى الثاين
 

                                                             

 . (63/ 6العزيز شر  الوجيز ) يف النسخة )أحدث(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ((5
 . (63/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((2
 . (55/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 .(676/ 6اجملموع )انظر:  ((3
 .ب(/532( هناية اللوحة )(6
 .(5/355انظر: تتمة اإلابنة )( (3

 .(68/ 6العزيز شر  الوجيز )، (23/ 6حلية العلماء )، (365/ 2الوسيط )انظر: (7) 
أليب الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي : هو ما كملت له سنة من ولد البقر الذكر. انظر: التبيــع(8) 

 .(571/ 5النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ،(555)ص: منصور اهلروي 
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 .(5)فال شيء عليه على األول، وعلى الثاين ثلثا تبيع ،فلو تلف منها عشرة
 .(2)مل تسقط عنه الزكاة ،وإن أتلف املالك املال بعد احلول وقبل التمكن

  .انبىن على األصل املذكور ،ه غريهوإن أتلف
  .(6)فال شيء عليه ائط الوجوب،فإن قلنا: اإلمكان من شر 

، وهو: أن (3)انبىن على أصل آخر أييت ،نه شرط الضمان فقطإوإن قلنا 
فعلى األول ال شيء عليه، وعلى الثاين ينتقل  ،الزكاة تتعلق ابلذمة أو بعني املال

أو املرهون ينتقل حق اجملين  اجلاين حق املستحقني إىل القيمة كما لو قتل العبد
 .(6)عليه واملرهتن إليها

  .فتلف منها مخس بعد احلول وقبل اإلمكان ،ولو ملك مخسا وعشرين بعريا
  .يلزمه أربع شياه ،فإن قلنا اإلمكان شرط يف اجلوب

 .(3) ت خماضنلزمه أربعة أمخاس ب ،نه شرط يف الضمان فقطإوإن قلنا 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(676/ 6اجملموع )، (26/ 6)التهذيب انظر: (5) 
 .(666/ 6اجملموع )، (66/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 .(66/ 6العزيز شر  الوجيز )، (26/ 6) التهذيبانظر: ( 6)

 (.551انظر: )ص:(3) 
 .(666/ 6اجملموع ) ،(66/ 6العزيز شر  الوجيز )، (26/ 6) التهذيبانظر: ( 6)

 (.5/356)انظر: تتمة اإلابنة ( 3)
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 فصل
انبىن  ،لو ملك تسعا من اإلبل فتلف منها أربع بعد احلول وقبل التمكن

أو على أصل آخر، وهو أن األوقاص وهي ما بني  ،حكمه على األصل املتقدم
تعلق ييف الصورة املذكورة، هل  (5)النصابني كاألربعة اليت بني اخلمسة والعشرة

 ؟الواجب هبا مع النصاب، أم هي عفو والواجب يتعلق ابلنصاب خاصة
  :(2)فيه قوالن 

، فإذا ملك تسعا من اإلبل فعلى األول عليه شاة يف (6)الثاين :أصحهما
  .مخس منها غري معينة، وال شيء يف الباقي، وعلى الثاين الشاة واجبة يف الكل

الوجه عندي أن تكون الشاة متعلقة ابلتسع قطعا، ورد " :وقال اإلمام
هل جيعل وقاية للنصاب كالربح يف القراض وقاية لرأس املال  ،القولني إىل الوقص

  ؟عند اخلسران
حىت إذا  ،وعلى اآلخر ال جيعل وقاية للنصاب ،فعلى الصحيح جيعل وقاية

  .(6)"يسقط من الواجب بقسطه ،البعض/ (3)تلف
 .(3)"وهذا حسن، واملشهور األول"قال الرافعي: 

 وقبل إمكان األداء، إذا عرف ذلك، فإذا تلف من التسع أربع بعد احلول
  .أوال على األصل األول انبىن

  .وجبت شاة ،فإن قلنا: اإلمكان شرط الوجوب
                                                             

 .(616/ 6اجملموع )، (338/ 2املصبا  املنري )(، 566/ 3مقاييس اللغة )انظر: (5) 
 .(555/ 6هناية املطلب )، (78/ 6احلاوي الكبري )انظر:  (2)

حتفة احملتاج يف شر   ،(615/ 6اجملموع )، (67/ 6العزيز شر  الوجيز) وهو املذهب. انظر:(6) 
 .(633/ 6املنهاج )

 أ(./536اللوحة )( هناية (3
 . (558/ 6هناية املطلب )(6) 
 .(67/ 6العزيز شر  الوجيز)(3) 
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 ]وإن قلنا: شرط يف الضمان فقط، انبىن على األصل الثاين. 
أيضا، وال  (5)ينبسط الواجب عليه، وجبت شاة[ فإن قلنا: الوقص عفو ال

  .يسقط شيء بتلف الوقص
  :(2)فوجهان ،ط على اجلميعينبسوإن قلنا: الواجب 

 .(6)سقط أربعة أتساعهايأن عليه مخسة أتساع شاة و  :أصحهما
واثنيهما: أليب إسحاق أن عليه شاة أيضا وال يسقط بتلف األربع شيء؛ 

 .(3)الوجوبألن الزايدة ليست شرطا يف 
املسألة حباهلا لكن كان التالف مخسا، فإن قلنا اإلمكان شرط الوجوب مل 

  .يلزمه شيء
لزمه أربعة  ،نه شرط الضمان، فإن بسطنا الواجب على الكلإوإن قلنا 

  .أتساع شاة وسقط مخسة أتساعها، وال جييء هنا قول أيب إسحاق
 .(6)لزمه أربعة أمخاس شاة ،وإن جعلنا الوقص عفوا

فتلف منها مخسة عشر قبل إمكان  ،ولو ملك مخسة وثالثني من اإلبل
  .ربع شياهأفعليه  ،األداء، فإن قلنا: اإلمكان شرط الوجوب

لزمه أربعة أسباع بنت  ،وإن قلنا: شرط الضمان وعلقنا الفرض ابلكل
 .(3)عليه أربعة أمخاسها ،خماض، وإن قلنا الوقص عفو

                                                             

/ 6)ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز(5) 
 .(286/ 6كفاية النبيه )، و (68

 . (12/ 6احلاوي الكبري )انظر: (2) 
 .(615/ 6) وهو املذهب. انظر: اجملموع(6) 
 .(68/ 6العزيز شر  الوجيز )، (62/ 6حلية العلماء )انظر: (3) 
 .(23/ 6التهذيب )، (362/ 2الوسيط )، (551/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 

 .(55/ 6حبر املذهب )انظر:  (3)



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

015 
 

فتلف منها أربعون بعد احلول وقبل التمكن، فإن  ،ولو ملك مثانني من الغنم
وجبت  ،(5)]والوقص عفو[ اإلمكان شرط الوجوب، أو شرط يف الضمان :قلنا

 .عليه شاة
فعليه نصف  ،نه شرط يف الضمان، والواجب ينبسط على الكلإ :وإن قلنا

 .(2)شاة على الصحيح، وعلى قول أيب إسحاق عليه شاة
فال شيء إن جعلنا اإلمكان شرط  ،وأربعنيولو كان التالف إحدى 

  .الوجوب، وإن جعلناه شرط الضمان
  .لزمه تسعة وثالثون جزءا من أربعني جزءا من شاة ،فإن قلنا: الوقص عفو

لزمه تسعة وثالثني جزءا من مثانني جزءا  ،وإن قلنا: الفرض يتعلق ابلكل
 .(6)من شاة

وإن  .فال شيء ،رط الوجوبولو كان التالف ستني، فإن جعلنا اإلمكان ش
وإن علقنا  .فعليه نصف شاة ،جعلناه شرط الضمان خاصة والوقص عفو

 .(3)لزمه ربع شاة ،الواجب ابلكل
وعشرون وهو ما / (6)أكثر ما يتصور من األوقاص يف اإلبل تسع فائدة:

ئة وإحدى وعشرين، ويف البقر تسعة عشر ما بني أربعني اوم ،بني إحدى وتسعني
واحدة وأربع  (3)]مائتني و[ وهو ما بني ،ئة ومثانية وتسعوناويف الغنم موستني، 

 .(7)مئة

                                                             

 .(673/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (5) 
 .(673/ 6اجملموع )، (68/ 6العزيز شر  الوجيز )، (15/ 6احلاوي الكبري )انظر: (2) 

  (.218انظر: تكملة املطلب العايل ) (6)

 .(12/ 6احلاوي الكبري )انظر:  (3)

 ب(./536( هناية اللوحة )(6
 .(613/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 
 .(635/ 5أسىن املطالب يف شر  روض الطالب )، (613/ 6) انظر: اجملموع(7) 
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 فصل
ليس املراد إبمكان األداء جمرد إمكان اإلخراج يف اجلملة، بل يشرتط فيه 

 وجوب اإلخراج عند اجتماع شروط ثالثة يفوت إمكان األداء بفقد واحد منها:
مل جيب إخراجها من موضع  ،حضور املال عنده، فإن كان غائبا أحدها:

وعليه أن خيرج من عينه إما ابلكتب إىل  ،(5)آخر اتفاقا وإن جوزان نقل الزكاة
وكيله، أو ابالستحضار، أو ابلتوجه إليه، فإن أخرجها من غريه مع تردده يف 

 .(2)معجل الزكاة يف الرجوع عند فوات املالككان    ،بقائه
تقدم أن األموال الزكوية ابطنة ، وقد (6)أن جيد املصروف إليه الثاين:

  :(3)وظاهرة
جيوز أن يصرفها بنفسه، وأن يدفعها إىل السلطان أو انئبه، ومىت  :فالباطنة

  .(6)كان واجدا للمصروف إليه،  أو انئبه ،أو السلطان ،جد أهل السهمانو 
  .(7)، وهو ظاهر كالم غريه(3)"سواء طولب به أم ال"قال البغوي: 

  

                                                             

 .(666/ 6اجملموع )، (61/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 5)

 .(212/ 6البيان )، (581/ 6هناية املطلب )انظر: ( 2)

 .(666/ 6اجملموع )، (61/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  (6)

األحراز عن العيون من اجلواهر وسواها،  الذهب والفضة، وما يسرت يف ي:ه األموال الباطنة(3) 
/ 8احلاوي الكبري ) . انظر:، واحلبوب واألمتعةياألنعام وسائر املواش ي:واألموال الظاهرة ه

 .(535/ 5)البن بطال الركيب النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب  ،(375
اجملموع ، (61/ 6العزيز شر  الوجيز )، (535/ 6البيان ) ،(372/ 8احلاوي الكبري )انظر: ( 6)

(6 /666). 

 .(26/ 6لتهذيب )ا(3) 
 .(535/ 6البيان ) نظر:ا(7) 
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 .(2)"يتوقف على املطالبة هبا": (5)وقال املتويل
فاألصح أن له أن يفرقها بنفسه، فعلى هذا هي كاألموال  :وأما الظاهرة

 .(6)الباطنة
دا للمصروف إليه جفال يكون وا ،(3)واثنيهما: أن عليه دفعها إىل السلطان

  .(3)، واشرتط املاوردي: طلب السلطان هلا وعدله(6)إال بوجدان السلطان أو انئبه
وحيث قلنا يفرق بنفسه، فلو وجد من جيوز صرفها إليه فهل له أتخري 
الصرف لطلب األفضل كانتظار قريبه أو جاره أو من هو أحوج من احلاضر كما 

 ؟نه أوىلإوأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا  ،لو وجد السلطان أو انئبه
 فوجهان:

لى ضمنه ع ،، فعلى هذا لو أخر، فتلف املال(7)أصحهما: أن له ذلك
  .(8)الصحيح

                                                             

أيب و  ،القاضي حسني تفقه علىالنيسابوري  د عبد الرمحن بن مأمون اإلمام املتويليأبو سعهو  ((5
التتمة  ، من مصنفاته:القاسم الفوراين، كان فقيًها حمقًقا، أحد أصحاب الوجوه يف املذهب

، تويف سنة: كتاب يف اخلالف، وخمتصر يف الفرائض، و على اإلابنة كتاب شيخه الفوراين
 .(333 -336طبقات الشافعيني )ص: انظر:  ه(.378)
 (.5/366تتمة اإلابنة )(2) 

يف الفقه  هالتنبي، (666/ 6اجملموع )، (61/ 6العزيز شر  الوجيز )ر: وهو املذهب. انظ( 6)
 .(32الشافعي )ص: 

)ص:  البن احملاملي اللباب يف الفقه الشافعي، (83/ 2األم )وهو قوله القدمي: انظر:  ( 3)
 .(372/ 8احلاوي الكبري )، (585

 .(666/ 6اجملموع )، (35/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  (6)

 .(583/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
، والوجه الثاين: أنه (666/ 6اجملموع )، و (35/ 6العزيز شر  الوجيز)وهو املذهب. انظر: (7) 

 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز) ليس له التأخري ذكرها الرافعي. انظر:
العزيز شر  انظر: والوجه الثاين: أنه غري ضامن؛ ألنه مأذون له يف التأخري.  وهو املذهب.( 8)
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 شرطان: (5)[لوجهني"]لقال اإلمام: 
 (2)]ليرتوَّى[ر أحدمها: أن يظهر استحقاق احلاضرين، فإن شك فيه فأخَّ 

 جاز قطعا.
مل  ،واثنيهما: أن ال تشتد ضرورة احلاضرين، فإن تضرروا ابجلوع أو حنوه

  .(6)"جيز
  .(3)"ويف الشرط الثاين نظر"قال الرافعي: 
 ./(3)(6)"والصواب ما ذكره اإلمام"قال النووي: 

 ،كصالة  :أو دنيوي ،أن ال يكون مشغوال أبمر مهم ديين الشرط الثالث:
 .(7)وحنوها ،ومجاع ،وقضاء حاجة ،وأكل

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 . (666/ 6اجملموع )، (35/ 6الوجيز )

 (.2/226يف النسخة )الوجهني( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة الطالبني للنووي )( (5
 (.2/223يف النسخة )ليرت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة الطالبني )( (2

 (553-556/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 
 .(35/ 6شر  الوجيز )العزيز (3) 
 .(666/ 6اجملموع )انظر: (6) 

 أ(./533( هناية اللوحة )(3
 .(666/ 6اجملموع )، (35/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  (7)
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 فصل
و ابلعني، أيف أن الزكاة تتعلق ابلذمة  -رمحه هللا-اختلف قول الشافعي 

  .(2)القدمي على تعلقها ابلذمة، ويف (5)ونص يف اجلديد على أن تعلقها ابلعني
 ]ولألصحاب طرق: أصحها: أن يف املسألة قولني:

 (6)أحدمها: أهنا تتعلق ابلذمة[
 .(3)ا: وهو اجلديد أهنا تتعلق ابلعني تعلق شركةموأصحه

والثاين: أن فيها قولني، لكن على القول بتعلقها ابلذمة ال تعلق هلا ابلعني، 
 ي كيفية هذا التعلق قوالن:وعلى القول بتعلقها ابلعني فف

 أحدمها: أنه تعلق شركة.
 قوالن. (3)يثاق[االست]، ويف كيفية (6)ق[ايثاست]والثاين: أنه تعلق 

 .(7)[تتعلق به تعلق الدين ابلرهن]األول: 
  

                                                             

اإلمام الشافعي  هاملهذب يف فق، (252/ 6هناية املطلب )، (528/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( 5)
 .(27/ 6حلية العلماء )، (238/ 5للشريازي )

 التهذيب، (238/ 5املهذب )، (252/ 6هناية املطلب )، (528/ 6احلاوي الكبري )انظر:  (2)
(6 /63). 

البيان ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، واملثبت ما يقتضيه السياق اجتهادا مين كما يف ( 6)
 .(532/ 6) للعمراين

 . (223/ 2روضة الطالبني ) ،(677/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (3) 
 اجملموع، و (252/ 6هناية املطلب )يف النسخة )استئناف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما (6) 

(6 /677). 
 يف النسخة )االستئناف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجعني السابقني.(3) 
، (252/ 6هناية املطلب )كما  ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته  (7) 

 .(677/ 6) اجملموعو 
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  .(5)والثاين: تتعلق كتعلق أرش اجلناية ابلعبد
 ج من هذه الطريقة على وجه االختصار أربعة أقوال:وخترَّ 

 أحدها: أهنا تتعلق ابلذمة.
 .(2)والثاين: أهنا تتعلق ابلعني تعلق شركة وهو األصح عند اجلمهور

 والثالث: تتعلق هبا تعلق الرهن.
  .(6)والرابع: تتعلق هبا تعلق األرش

ثبت أحد من هذه يب إذ ليس وأشار اإلمام إىل أن هذه األقوال يف املغلَّ 
 .(3)األحكام حمضا على القول به

، وإمنا اخلالف يف كيفية التعلق، وتعود اوالثالث: أهنا تتعلق ابلعني قطع
  .(6)األقوال إىل ثالثة
 .(7( )3)"وهو غلط" :قال اإلمام

اخلالف إذا كان الواجب من جنس املال، فإن كان من غريه   أن والرابع:
 .(8)كالشاة الواجبة يف اإلبل تعلق ابلذمة قطعا

                                                             

اجملموع ، (35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (532/ 6البيان )، (252/ 6هناية املطلب )انظر: (5) 
(6 /677). 
 .(223/ 2روضة الطالبني )، (677/ 6اجملموع )وهو املذهب انظر: (2) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(253/ 6ة املطلب )هنايانظر: (3) 
 .  (35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (252/ 6) هناية املطلب انظر:(6) 
 .(252/ 6) هناية املطلب(3) 
 .(253-252/ 6) انظر: املرجع السابق(7) 
ذكر املتويل والرافعي والنووي فيه طريقني: أحدمها: ما ذكره املصنف وهو اخلالف يف ما إذا  (8) 

 املال، أما إذا كان من غري جنسه فيتعلق الوجوب ابلذمة قطعا.كان الواجب من جنس 
هناية والطريق الثاين: أن فيه اخلالف الواقع فيما إذا كان الواجب من جنس املال. انظر: 
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ابن أهنا كانت متعلقة  ،أخرج الزكاة من عني املالاخلامس: أن رب املال إن 
 .(5)ابن أهنا كانت متعلقة بذمته دونه ،به، وإن أخرجها من غريه

 فإن قلنا: تتعلق بذمته، فهل يكون املال رهنا هبا؟
 فيه وجهان: 
  .(2)أظهرمها: نعم

  .(6)والكفارة ،وصدقة الفطر ،واثنيهما: ال، كما يف احلج
 هبا، إما على قول الذمة أو على قول العني، فهل وحيث جعلناه مرهوان

 يكون كله مرهوان هبا أو قدر الزكاة فقط؟ 
فيه وجهان: جزم مجاعة ابلثاين، ومها جاراين فيما إذا علقناها ابملال تعلق 

  .(3)أرش اجلناية
وقصر التعلق على قدر الزكاة هو احلق الذي ذكره "قال اإلمام: 

  .(3()6)"اجلمهور
 شائع يف الكل أو يف قدره منها؟ (7)[زء]جبوعلى هذا هل يتعلق 

                                                                                                                                                  

اجملموع ، (32/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 366-362، تتمة اإلابنة )(253/ 6املطلب )
(6 /671). 

 .(263/ 6كفاية النبيه )،  (285/ 5املهذب )انظر: ( 5)
، والرافعي يف العزيز شر  (223/ 2) ، والروضة(678/ 6) ذكر النووي يف اجملموع(2) 

( وجهني يف املسألة دون ترجيح، واملصنف رمحه هللا رجح الوجه األول )وهو  6/32الوجيز)
 كون املال مرهوان به(.

 (.5/362انظر: تتمة اإلابنة )(6) 
 .(32/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 5/366) تتمة اإلابنةانظر:  (3)

 .(258/ 6هناية املطلب )(6) 
 .  (678/ 6) وهو املذهب. انظر: اجملموع(3) 
 يف النسخة )جزء( واملثبت ما يقتضيه السياق؛ لتستقيم العبارة.(7) 
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إذا كان له أربعون شاة، هل يتعلق احلق بربع / (5)فيه وجهان: ومثلوه مبا
 ؟(2)عشر كل شاة، أو بواحدة كاملة مبهمة

 :(6)ويتحرر يف املسألة ما بني قول ووجه مثانية
 أحدها: يتعلق ابلذمة فقط.

 وابلعني تعلق رهن.والثاين: يتعلق هبا 
 واثلثها: يتعلق هبا وابلعني تعلق أرش اجلناية.

 الرابع: يتعلق ابلعني تعلق شركة.
 اخلامس: يتعلق هبا تعلق رهن.
 السادس: يتعلق هبا تعلق أرش.

تعلقت بعينه، وإن كان من  ،السابع: إن كان الواجب من جنس املال
 تعلقت ابلذمة. ،غريه

ابن تعلقه ابلذمة فقط، وإن  ،أخرجه من غريه الثامن: أن ذلك مراعا، فإن
ابن تعلقه ابلعني، وإن أضفت إىل هذه اآلراء أن التعلق جبميع املال  ،أخرجه منه

أو بقدر الواجب منه زادت، وكذا إذا أضفت إليها أنه يتعلق جبزء شائع أو 
 .(3)مبهم

 ويتفرع على هذه األقوال النظر يف أربع تصرفات:

                                                             

  ب(./533( هناية اللوحة )(5
الشياه، ومتعلقة بربع عشر كل أحدمها: وهو ما رجحه ابن الصباغ أن الزكاة شائعة يف مجيع (2) 

 شاة.
/ 6هناية املطلب )والوجه الثاين: أن الزكاة متعلقة بواحدة مبهمة، وتتعني ابإلخراج. انظر: 

 .(375/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (275/ 6البيان )، (258
  (.653انظر: تكملة املطلب العايل )ص:  (6)

 .(6/233)انظر: النجم الوهاج  (3)
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ابع مال الزكاة بعد احلول وقبل إخراجها، فإن كان  إذا التصرف األول:
، وإن  (5)فسيأيت يف اببه -وهو عروض التجارة -املال ال جتب الزكاة يف عينه 

كانت جتب يف عينه كاملواشي واحلبوب، فإما أن يبيعه كله أو بعضه، فإن ابعه  
  :تفرع صحة البيع يف قدر الزكاة على األقوال األربعة ،كله

، مث إن أدى (2)صح يف الكل ،الزكاة يف الذمة واملال خلو عنها :فإن قلنا
 ،كان للساعي أن يبيع املال يف يد املشرتي،  مت البيع، وإال ،الزكاة من موضع آخر

  .، وهو يضعف هذا القول(6)فيأخذ الزكاة من عينه اتفاقا
انفسخ البيع فيه، ويف انفساخه ، وإن أخذ الساعي الواجب من عني املال

اسرتد الثمن، وإن قلنا:  ،، فإن قلنا: ينفسخ(6()3)الباقي قوال التفريق يف الدواميف 

                                                             

 (.287انظر: )ص:  (5)

 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )، (255/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (2
 .(265/ 6كفاية النبيه )انظر:   (6)

مسألة تفريق الصفقة مسألة مهمة وبنيت عليه كثري من املسائل وخالصتها: أن الصفقة إذا (3) 
جيمع بني شيئني ميتنع اجلمع بينهما  مجعت بني شيئني يف عقد واحد فله حاالن: األول: أن 

كاجلمع بني األختني، فيقع التفريق ابتداء، ويبطل العقد يف اجلميع بال خالف، وإن مجع بني 
شيئني ال ميتنع اجلمع بينهما كاجلمع بني العبد والثوب، يوزع الثمن على كل بقدر حصته من 

فال خيلوا من أمرين إما أن يكون  القيمة أو اجلزء، وإن كان أحدمها قابال للبيع دون اآلخر
مثل أن يبيع عبده وعبد  -وهو الذي يتعلق به مسألتنا  -متقوما أو ال، فإن كان متقوما 

 غريه فال يصح البيع يف عبد غريه ويف بيع عبده قوالن:
القول األول: أنه ال يصح، ويف علته قوالن: أصحهما أنه مجع بني احلالل واحلرام كمن ابع 

مهني. والثاين: أن فيه جهالة العوض يف الذي حيل بيعه. والقول الثاين: أنه يصح درمها بدر 
/ 1اجملموع ) ،(536/ 6البيان )، (313/ 6التهذيب )وهو الراجح عند الشافعية. انظر: 

685). 
 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (255/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
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لزمه قسط الباقي  ،فله اخليار إن كان جاهال، فإن أجاز -(5)وهو األصح -ال 
 أو مجيع الثمن؟ ،من الثمن

 : (2)فيه الوجهان املعروفان
  .(6)أوهلما :أصحهما

 أخذ الساعي الواجب منه؟وهل للمشرتي اخليار إذا عرف احلال قبل 
 : (3)فيه وجهان

  .(6)أصحهما: نعم
 (8)(7)سقط خياره على الصحيح ،املالك الزكاة (3)[دى]أفعلى هذا لو 

خبالف ما لو كان أخرج من غريه قبل البيع، وجيراين فيما لو ابع العبد اجلاين مث 
 ؟ (1)فداه هل يسقط خيار املشرتي

ينبغي أن يرتب اخلالف هنا على اخلالف / (55):(55)وقال بعض املتأخرين
فهنا أوىل؛  ،فيما إذا مل يعلم املشرتي ابلعيب حىت زال،  فإن قلنا هناك: يسقط

 .(52)فهنا وجهان ،وجب للخيار غري مستقر، وإن قلنا هناك: ال يسقطألن امل
                                                             

 .(331/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (5) 
 .(255/ 6احلاوي الكبري )انظر:  (2)

 .(331/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 
 (.256/ 6هناية املطلب ) انظر:(3) 
 .(331/ 6اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(6) 
 (.331/ 6اجملموع ) يف النسخة )ادعى( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف(3) 
   (.331/ 6اجملموع )هو املذهب. انظر: و (7) 

 .(253/ 6هناية املطلب )انظر:  (8)

 .(375/ 6اجملموع )، (36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (1
 .(375/ 6(، اجملموع )36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .قاله الرافعي والنووي( (55
 أ(./536( هناية اللوحة )(55
 .(375/ 6اجملموع )، (36/ 6)العزيز شر  الوجيز انظر: ( (52
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 فطريقان:  ،هنا تتعلق ابلعني تعلق شركةإوإن قلنا:  
 : القطع ابلبطالن.(5)[حدمها]أ

 :(2)والثاين: أن يف صحته قولني
وعلى هذا ففي بطالنه يف ما عدا قدر الزكاة  .(6()3) : أنه يبطل(6)أحدمها

قوال التفريق، وعلى كل حال ففيما يبطل البيع فيه إشكال؛ ألنه إما يبطل يف شاة 
 .(3)مبهمة، أو يف ربع عشر كل شاة

ا تتعلق ابلذمة واملال مرهون هنإهنا تتعلق هبا تعلق الرهن، أو قلنا: إوإن قلنا: 
 ففي صحة البيع يف قدر الزكاة قوالن: ،هبا

متعلق  (8)يثاق[االست]فعلى هذا إن قلنا حق  .(7)أحدمها: ال يصح
  .بطل يف الباقي أيضا ،ابجلميع

 .(1)وإن قلنا يتعلق بقدر الزكاة خاصة، ففي صحته يف الباقي قوال التفريق
  .(55)الصحيح أن البيع صحيح :والقول الثاين

ففي صحة البيع القوالن يف  ،نه يتعلق ابلعني كتعلق أرش اجلنايةإوإن قلنا: 
  .صحة بيع العبد اجلاين

                                                             

 يف النسخة )إحدامها(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(5) 
 .(331/ 6اجملموع ) انظر:  ريقني.وهو أصح الط (2)

 . (331/ 6). انظر: اجملموع ألنه جيوز أن يدفع الزكاة من غريه أن البيع يصح؛ :الثاينالقول و (6) 
 .    (331/ 6اجملموع ) وهو املذهب: انظر: (3)

 .  (36/ 6العزيز شر  الوجيز )، (231/ 6البيان )، (253/ 6هناية املطلب )انظر:  (6)

 (.651انظر: تكملة املطلب العايل )( 3)

 .(231/ 6البيان )، (258/ 6هناية املطلب )انظر: ( 7)

 .(331/ 6)اجملموع يف النسخة )االستئناف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (8) 
 (.363انظر: تتمة اإلابنة )( 1)

 .(331/ 6اجملموع )، (36/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( 55)
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، مث التفريع (2)باقييف ال (5)]ملزما للفداء ويصح[كان البيع   ،إن صححناه
  .على قول تعلقه ابلذمة (6)[لتفريع]كا

  .(6)على قول الرهن كما تقدم (3)[التفريع]كوإن أبطلناه فهو 
والعراقيون ال يعرفون هذا القول وال األول، وأطلقوا ذكر القولني على 

  .(7)، وبنامها املاوردي عليهما(3)الثالث والرابع
وحيث قلنا بفساد البيع على هذه األقوال الثالثة يف تعلقها ابلعني يف 

جزءا معلوما ابلنسبة للجملة  ل خيتلف احلال بني أن يكون قدر الزكاة ه ،قدرها
وبني أن ال يكون   ، املعشرات ونصفه فيها وربع عشر يف النقدينيف كالعشر

  ؟(8)كذلك، وذلك يف املواشي يف الشاة لألربعني

                                                             

يف النسخة )كان البيع مؤتسما القضاء فيصح يف الباقي( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 .(331/ 6) واجملموع (227/ 2)(، وروضة الطالبني  625تكملة املطلب العايل )

 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 .(366/ 2) للغزايلالوسيط يف النسخة )يف التفريع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 يف النسخة )ابلتفريع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املصدر السابق.(3) 

 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (366/ 2الوسيط )انظر: ( 6)

البغداديون من أصحاب املذهب فرعوا مسألة بيع الزكاة بناء على تعلق الزكاة ابلعني تعلق ( 3)
شركة، وبناء على تعلقها بعني املال تعلق رهن، وإىل هذا يشري املصنف، واخلراسانيون من 
أصحاب املذهب فرعوا مسألة بيع الزكاة بناء على تعلق الزكاة ابلعني، وبناء على تعلقها 

-238/ 6البيان )مة، وبناء على تعلقها بعني املال تعلق الدين برقبة اجلاين. انظر: ابلذ
231.) 

 .(255/ 6احلاوي الكبري )انظر:  (7)

 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (258/ 6هناية املطلب )انظر:  (8)
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فيه خالف أييت يف ابب التفريق، وهو ينبين على أن العلة يف بطالن البيع 
جزأ، فعلى األول يصح إذا  أو كون الصيغة ال تت ،يف غري اململوك حرزا له للثمن

  .(5)، وعلى الثاين ال يصح قطعائيةكان الواجب معلوما ابجلز 
وحيث قلنا: ببطالن البيع يف قدر الزكاة وبصحته فيما عداه، للمشرتي 
اخليار يف فسخ بيع الباقي وإجازته، وال يسقط خياره أبداء الزكاة من موضع 

  .(2)آخر
  :/(6) تص؟ فيه الطريقانفيلزمه مجيع الثمن أو خي ،فإن أجاز

 .(3)أشهرمها: فيه القوالن املشهوران
  .قطعا (6)[عياجلم]لزمه  ،واثنيهما: أنه إن كان املواشي

  .(3)"وهو حمتمل، وال جيوز ربط املذهب به"قال اإلمام: 
لخص من ت، وي(7)ففي ثبوت اخليار للبائع قوالن ،فإن قلنا يلزمه القسط

  .بطالن البيع يف قدر الزكاةهذا التفريع أن األصح 
 ،نظر، فإن مل يبق قدر الزكاة ،هذا إذا ابع املال كله، فأما إذا ابع بعضه

  .(8)فهو كما لو ابع الكل

                                                             

 .(625، تكملة املطلب العايل )(13/ 6حبر املذهب )، (257/ 6هناية املطلب )انظر:  (5)

 .(375/ 6اجملموع )، (36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 ب(./536( هناية اللوحة )(6
، (331/ 6اجملموع )أحدمها: بقسطه من الثمن وهو املذهب. والثاين. جبميع الثمن. انظر: (3) 

 .(228/ 2روضة الطالبني )
 . (375/ 6)اجملموع يف النسخة )اجلمع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 .(251/ 6هناية املطلب )(3) 

 .(16/ 6حبر املذهب )انظر: ( 7)

 .(228/ 2روضة الطالبني )، (13/ 6حبر املذهب ) (8)
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نية صرفه للزكاة أو دوهنا كما لو قال بعتك تسعة بما إوإن بقي قدرها، 
، فعلى أعشار هذه الثمرة أو هذه احلنطة أو بعتك هذا املال إال قدر الزكاة منه

 قول الشركة يف صحة البيع وجهان:
، والوجهان يلتقيان على وجهني مرا يف  (5)أقيسهما: عند ابن الصباغ املنع

 كيفية ثبوت الشركة.
أحدمها: أن الزكاة شائعة يف اجلميع متعلقة بكل واحدة من الشياه أو كل 

شاة، ويف جزء من أجزاء املال ابلقسط، فعلى هذا يبطل البيع يف كل جزء من كل 
  .(6)، وهو اختيار اإلمام(2)الباقي تفريق الصفقة

 .(3)"(6)وهو خمالف لظواهر األحاديث": (3)قال ابن الصال 

                                                             

 (.5/676انظر: الشامل )(5) 
 .(375/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 .(258/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 
الكردي الشهرزوري املعروف اببن  عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان أبو عمرو قي الدينهو: ت( (3

 ،مشكل الوسيطمن فقهاء الشافعية، من تصنيفاته: شر   تتلمذ على والده، الصال ،
، وطبقات الفقهاء الشافعية ،وكتاب أدب املفيت واملستفيت ،وعلوم احلديث ،وكتاب الفتاوى

طبقات الشافعية البن  ،(233 -236/ 6وفيات األعيان ) ه(. انظر:336) :سنة تويف
 .(556/ 2قاضى شهبة )

( ابب يف 5638  (18/ 2) هسنن يف داود وأبلعله يقصد به حديث ابن عمر هنع هللا يضر أخرجه (6) 
ويف الغنم يف كل أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة، فإن »زكاة السائمة، كتاب الزكاة، وفيه: 

زادت واحدة، فشااتن إىل مائتني، فإن زادت واحدة على املائتني ففيها ثالث شياه إىل ثالث 
مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حىت تبلغ 

تفرق خمافة الصدقة، وما كان من خليطني، فإهنما املائة، وال يفرق بني جمتمع، وال جيمع بني م
، وأخرج الرتمذي يف «يرتاجعان بينهما ابلسوية، وال يؤخذ يف الصدقة هرمة، وال ذات عيب

  .(، ابب ما جاء يف زكاة اإلبل والغنم، كتاب الزكاة، وقال: حسن325  (55/ 2) هسنن
 .(18/ 6شر  مشكل الوسيط )(3) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

009 
 

جب شاة تف ،(5)[إلخراج]ابواثنيهما: أن قدر الزكاة مبهم يف الكل يتعني 
، وعلى هذا فيكون من قبيل ما إذا مجعت الصفقة معلوما (2)من مجلة الشياه مثال
 وجمهوال وفيه طريقان:

 أحدمها: القطع ابلبطالن.
  .(6)والثاين: أنه على القولني

 .(3))....( وقال املاوردي:
فينبين على اخلالف يف أن مجيع املال مرهون أو قدر  ،فأما على قول الرهن

  .(6)فعلى األول ال يصح، وعلى الثاين يصح ،الزكاة
 ،فإن صححنا بيع العبد اجلاينوأما على القول أبنه كتعلق أرش اجلناية، 

  .(3)صح هذا البيع، وإال فالتفريع كالتفريع على قول الرهن
مل خترص، فأما إن و أو مثرة  ،ومجيع ما تقدم فيما إذا مل يكن املال الزكوي مثرة

  .فيصح البيع إن قلنا: اخلرص تضمني وهو األصح ،خرصت
                                                             

 .2/228واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة الطالبني  يف النسخة )اإلخراج(( (5
 (.375/ 6(، اجملموع )33/ 6انظر: العزيز شر  الوجيز ) (2)

 (.626) العايل انظر: تكملة املطلب( 6)

يف النسخة سقط ، ولعله يريد بقول املاوردي ما ذكره من التفصيل يف ما إذا ابع مال الزكاة (3) 
 واستثىن منه قدر الزكاة فإنه قسمه إىل قسمني: 

القسم األول ما يكون متماثل األجزاء مثل احلبوب فهذا بيعه جائز سواء كان قدر الزكاة منه 
 معينا أو شائعا.

فاضل األعيان غري متفاضل األجزاء مثل املاشية، فإن عني ما والقسم الثاين: ما يكون مت
استثناه للزكاة فالبيع جائز، وإن مل يعني ما استثناه للزكاة فإن اختلفت الشياه يف األسنان فال 
جيوز البيع، وإن كانت متساوية يف األسنان ومتقاربة يف األوصاف فوجهان جواز البيع 

 .(511/ 6احلاوي الكبري ) وعدمه. هذا ملخص ما ذكره. انظر:
 . (375/ 6اجملموع )،(33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (258/ 6هناية املطلب )انظر: ( 6)

 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )، (258/ 6هناية املطلب )انظر: ( 3)
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 .(5)ء هللا تعاىلوإن قلنا: غريه، ففيه الكالم أييت يف موضعه إن شا
لو وجبت الزكاة يف أربعني شاة فباعها إال واحدة منها غري معينة فإن  فرع:

  .(2)اختلفت الشياه؛ بطل البيع
ففي صحته وجهان  ،وإن تساوت يف األسنان وتفاوتت يف األوصاف

  :(6)خمرجان من جعل إبل الصدقة صداقا
 .(3)أظهرمها: أنه ال يصح
سواء كان -/ (6)ففي صحة البيع طريقان ،وابع الباقيولو أفرز قدر الزكاة، 

 :-املبيع مترا أو حبا أو انضا أو ماشية
أحدمها: أن احلكم كما لو ابع اجلميع؛ ألن قدر الزكاة ليس معينا، وال 

 يتعني مع عزله، بل إبعطائه.
  .(3)واثنيهما: القطع ابلصحة

 .(7)"واألول أقيس"قال ابن الصباغ: 
شرتى نصااب زكواي كاملاشية مث اطلع على عيب قدمي به الو  التصرف الثاين:

فقد وجبت عليه الزكاة، فإن مل يكن  ،بعد مضي حول من يوم الشراء

                                                             

 .(375/ 6اجملموع )، (258/ 6هناية املطلب )انظر: ( 5)

 .(511/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( 2)

 .(13/ 6حبر املذهب )انظر:  (6)

 (.275-275/ 6البيان )، (511/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( 3)

 أ(./533( هناية اللوحة )(6
 (626)ص:  لسعيد بن دمحم احلضرمي شر  املقدمة احلضرمية، (266/ 6كفاية النبيه )انظر:  ( 3)

 .(275/ 6البيان )(، 5/673انظر: الشامل ) (7)
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فليس له الرد ابلعيب، وال يبطل حق الرد ابلتأخري إىل أن  ،بعد (5)[خرجها]أ
  .(2)يؤدي الزكاة لعدم متكنه منه قبله

 (6)"جتويزه قبل إخراج الزكاة ومل يثبتوه ويف كالم ابن احلداد"قال الرافعي: 
 انتهى.

ومنهم من قال: له الرد على قول تعلقها ابلذمة، وهو ما أورده الفوراين 
 .(3)واملتويل
لو ابدر إىل إخراج الزكاة من غريها؛ ليتخلص من حق "وقال الروايين:  

  .(6)"الغري ومل يتطاول الزمان ففي بطالن حقه من الرد وجهان
ب الزكاة من جت (3)[يتال]وال فرق يف ذلك بني عروض التجارة واملاشية 

وبني سائر  - وهي اإلبل ما مل يبلغ مخسا وعشرين -جنسها أو غري جنسها 
  .(7)األموال

جواز الرد على  انبىن ،الزكاة، فإن كانت من مال آخر (8)[أخرج]وإن كان 
 اخلالف املتقدم يف أن الزكاة تتعلق ابلعني أم ابلذمة خاصة.

  
  

                                                             

 (.632/ 6اجملموع )يف النسخة )إخراجها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
 .(632/ 6اجملموع )، (665/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 .(665/ 2) العزيز شر  الوجيز(6) 
 (.5/335) انظر: تتمة اإلابنة( 3)

الرد عقيب العيب. . والوجهان: أحدمها: يرد لقرب الوقت ووجود (12/ 6حبر املذهب )(6) 
 والثاين: ال يرد؛ ألن إخراج الزكاة هو إخراج بغري الرد.

 .(665/ 2العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )الذي(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 
 .(632/ 6اجملموع ) ،(665/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 7)

 (.665/ 2العزيز شر  الوجيز )السياق كما يف  يف النسخة )إخراج(، واملثبت ما يقتضيه(8) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

022 
 

كان له   ،أو تعلق أرش ،أو ابلعني تعلق رهن ،فإن قلنا تتعلق ابلذمة خاصة
 .(2)(5)الرد

وفيه وجه بعيد أنه ليس له الرد، وخصه اإلمام بقدر الواجب، وقال فيما 
 .(3)قول التفريق (6)]وراءه[

 تعلق شركة؛ ففي الرد طريقان: عنيتعلق ابلتوإن قلنا: 
أحدمها: وقطع به العراقيون أن فيه وجهني كما لو اشرتى شيئا معيبا وابعه 

 غري عامل بعيبه مث عاد إليه بشراء أو غريه مث اطلع على عيب فهل له رده؟
 فيه وجهان: ومها مبنيان عند اخلراسانيني على أن الزائل العائد كالذي مل

 .(6)يزل، أو كالذي مل يعد، فعلى األول يرد وهو األصح
 .(3)واثنيهما: القطع أبن له أن يرد

سواء كان الواجب من جنس  (7)]نفس املال[وإن كان قد أخرجها من 
 أو من غريه، لكنه ابع منه بقدر الزكاة فهل له رد الباقي؟ ،املال

 فيه ثالثة أقوال:
  

                                                             

 . (587/ 2روضة الطالبني )وهو املذهب. انظر: (5) 
 .(632/ 6اجملموع )(، 5/335انظر: تتمة اإلابنة )( 2)

والعزيز شر   (225/ 6هناية املطلب )يف النسخة )رعاه( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 .(662/ 2) الوجيز

 ، وهو وجه ضعيف ضعفه اإلمام.(225/ 6اية املطلب )هنانظر: (3) 
 .(632/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (6) 

 .(632/ 6اجملموع )، (662/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 3)

 واجملموع (662/ 2)يف النسخة )غريه( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز (7) 
(6 /636). 
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  .(2)تفريع على القول يف منع تفريق الصفقة، وهو (5)أحدها: ليس له ذلك
 وعلى هذا يف رجوعه ابألرش وجهان:

 ،مل يرجع، وإن كان اتلفا ،املخرج إن كان يف يد املساكني/ (6)أحدمها: أن
 .(3)رجع

 .(6)أنه يرجع مطلقا :وأصحهما
والقول الثاين: أنه يرد الباقي حبصته من الثمن وهو مفرع على جواز تفريق 

 .(3)الصفقة
  .(7)ويسرتد الثمن ،وقيمة املخرج يف الزكاة ،والثالث: أنه يرد الباقي

ديناران،  تهوعلى هذا لو اختلفا يف قيمة املخرج كما: لو قال البائع :قيم
  :(8)وقال املشرتي: بل دينار، ففي املصدَّق وجهان، وقيل قوالن

  .(1)عند الروايين أن املصدَّق البائع :أصحهما
  

                                                             

/ 6هناية احملتاج )، (588/ 2)، روضة الطالبني (636/ 6) املذهب. انظر: اجملموعوهو (5)  
 .(78/ 2مغين احملتاج )، (33

 .(15/ 6حبر املذهب )، (237/ 6البيان )انظر: ( 2)

 ب(./533( هناية اللوحة )(6
 .(237/ 6البيان )انظر: ( 3)

 .(636/ 6)وهو املذهب. انظر: اجملموع (6) 
 .(15/ 6املذهب )حبر انظر: ( 3)
 .(662/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 7)

 .(636/ 6اجملموع )، (662/ 2العزيز شر  الوجيز )، (237/ 6البيان )انظر: ( 8)

 .  (15/ 6حبر املذهب )وهو قول الشافعي. انظر: (1) 
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 .(2)حكم الرد ابلعيب يف مجيع ما تقدم (5)اإلقالةوحكم 
لو ملك أربعني شاة، فحال احلول عليها، ومل خيرج زكاهتا حىت  الثالث:

حال عليها حول اثن، فإما أن ينتج يف كل حول سخلة فصاعدا، أو ال ينتج 
وجب لكل حول شاة بال  يف كل حول فصاعدا، شيئا، فإن نتجت سخلة

  .(6)خالف
، وهل جتب شاة (3)وجبت شاة للحول األول قطعا ،ينتج شاةوإن مل 
 للحول الثاين؟

مل  ،ينبين على األقوال املتقدمة، فإن قلنا: الزكاة تتعلق ابلعني تعلق شركة
 .(6)ب للثاين شيءجي

 ،وإن قلنا تتعلق ابلذمة خاصة، فإن متلك وراء النصاب ما يفي بشاة 
 أن الدين هل مينع الزكاة؟ وجبت، وإن مل ميلك غريه انبىن ذلك على

 .(3)وجبت ،مل جيب للثاين شيء، وإن قلنا: ال ،فإن قلنا: مينعها
قال اإلمام وغريه من  ،هنا تتعلق ابلعني تعلق رهن أو تعلق أرشإوإن قلنا: 

  .(7)احملققني: هو كالتفريع على قول تعلقها ابلذمة
  

                                                             

بوجه رفع العقد املايل اإلقالة لغة: من أقال مبعىن الرفع من السقوط، واصطالحا: هو ( 5)
 .(73/ 2أسىن املطالب يف شر  روض الطالب ) (625/ 2املصبا  املنري ). انظر: خمصوص

 .(636/ 6اجملموع )، (662/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 2)

 .(685/ 6اجملموع )، (37/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 6)

 انظر: املرجعني السابقني.( 3)

 انظر: املرجعني السابقني.( 6)

 .(685/ 6اجملموع )، (37/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( 3)

 .(225/ 6هناية املطلب )(7) 
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ورجح الرافعي والنووي : هو كالتفريع على قول الشركة، (5)وقال الصيدالين
  .(2)قول اإلمام

قلنا  (6)[إن]و -وجيوز أن يفرض خالف يف وجوب الزكاة " قال الرافعي:
وبتقدير  ،تسلط الساعي على املال بقدر الزكاة (3)ة[جه]من  -الدين ال مينعها

 .(6)"أن يكون كذلك؛ فيجري اخلالف يف قول تعلقها ابلذمة أيضا
ولو ملك مخسا وعشرين من اإلبل، ومضى عليها حوالن مل يؤد زكاهتا، ومل 
ينتج شيئا، فإن قلنا: الزكاة تتعلق ابلذمة، وقلنا: الدين ال مينع الزكاة، أو مينعها، 

فعليه يف  ،خماض، وإن قلنا ابلشركة (3)ا[بنت]لكن له مال يفي؛ فالواجب عليه 
قياس ما  (7)ياه، وتفريع القولني اآلخريناحلول األول بنت خماض، والثاين أربع ش

 ، وكذا لو بقيت يف يده حوال اثلثا ومل يؤد زكاهتا.(8)سبق
ولو ملك مخسا من اإلبل، ومضى عليه حوالن، ومل خيرج زكاهتا، ومل ينتج 

  .شيئا؛ فاحلكم كما يف الصورتني السابقتني

                                                             

من تلميذ اإلمام أيب بكر القفال املروزي  أبو بكر دمحم بن داود بن دمحم الداودي الصيدالينهو (5) 
طبقات ، (538/ 3طبقات الشافعية للسبكي )". انظر: خمتصر املزينمصنفاته: شر  

 .(253/ 5الشافعية البن قاضى شهبة )
اجملموع ، (37/ 6العزيز شر  الوجيز )قال الرافعي: "وقياس املذهب ما قاله اإلمام" انظر: (2) 

 .(221/ 2روضة الطالبني ) ،(685/ 6) للنووي
 .(37/ 6العزيز شر  الوجيز )ما يف يف النسخة )فإن( واملثبت ما يقتضيه السياق ك(6) 
 يف النسخة )جهات( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.(3) 
 .(37/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(685/ 6اجملموع )يف النسخة )بنت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املصدر السابق، و (3) 

 أ(./537( هناية اللوحة )(7
 .(685/ 6اجملموع )، (37/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (8) 
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ما إذا كان قد ذكران أن منهم من ال يثبت قول الشركة في"قال الرافعي: 
الواجب من غري جنس األصل، فعلى هذا يكون احلكم يف هذه الصورة مطلقا  

  .انتهى (5) "كاحلكم يف األوليني تفريعا على قول الذمة
بعد أن حكى أن زكاة السنة  هلنفس هذا (2)"البيــان"وقد ذكر صاحب 

 .(6)الثانية جتب مطلقا
من اإلبل حال عليها ثالثة أحوال، ومل يؤد زكاهتا؛ قال ولو ملك ستا 

: جيب عليه ثالث شياه بكل حال؛ ألنه إذا أخرج يف كل (3)الشيخ أبو حامد
  .(6)سنة شاة؛ كان الباقي نصااب

وهذا صحيح إذا كانت قيمة كل واحد من الست ": (3)قال العمراين
 .(7)"حلول الثالثتساوي قيمة شاة يف احلول الثاين، وقيمة شاتني يف ا

                                                             

 .(37/ 6العزيز شر  الوجيز )(5) 
أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري مؤلفه كتاب البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، شر  فيه (2) 

وهو  ، لإلمام أيب إسحاق الشريازي، مكث يف أتليفه ست سنني "املهذب"كتاب  العمراين
/ 7طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) . انظر:هور يف مذهب الشافعيةكتاب معتمد ومش

 .(233/ 5كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ،(668 -663
 .(573/ 6البيان )انظر: (6) 
 ه(، 633، ولد سنة: )ابن أيب طاهر اإلسفراييين أمحد بن دمحم ابن أمحد، الشيخ أبو حامدهو (3) 

من مصنفاته: شر  املختصر، وله  أيب القاسم الداركي، ، و على أيب احلسن ابن املرزابن تفقه
 ،(35/ 3طبقات الشافعية للسبكي ) انظر: .ه(353كتاب يف أصول الفقه، تويف سنة: )

 .(576/ 5اضى شهبة )( طبقات الشافعية البن ق676/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )
 .(573/ 6البيان )انظر: (6) 
بن سعيد بن عبد هللا بن دمحم بن موسى بن عمران العمراين  حيىي بن أيب اخلري بن سامل"هو  (3)

 من، الفتو  بن عثمان العمراين تفقه على أيبه(، 381) :ولد سنة اليماين أبو احلسني
 ه(. انظر:668) :سنة، تويف وغرائب الوسيط ،واالحرتازات ،والزوائد ،البيان :تصانيفه

 .(668 -663/ 7طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 .(577/ 6البيان )انظر: (7) 
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حوالن، ومل يؤد زكاهتا؛  عليه ولو ملك إحدى وتسعني من اإلبل ومضي
  .(5)فعليه يف احلول األول حقتان مطلقا

فإن قلنا: الزكاة جتب يف الذمة، فإن كان له مال غريها  :وأما احلول الثاين
وجب  ،مل يكن له مال، وقلنا: الدين ال مينع الزكاة (2)، ]أو[بقدر قيمة حقتني
 .(6)عليه حقتان أيضا

للحول الثاين بنتا لبون أيضا، وكذا قياس احلول  تبجو  ،وإن قلنا: مينعها
 .(3)الثالث

أصدق امرأته نصااب زكواي كما لو أصدقها أربعني شاة  التصرف الرابع:
سواء  زكاهتا إذا مت احلول من يوم اإلصداق (6)ا[ويلزمه]ملكتها  ،سائمة معينة

  .(7()3)ها أم التدخل هبا أو ال، وسواء قبض
 وفيه وجهان آخران:

كما ال جتب يف مضي املدة   ،أحدمها: أنه إذا مل يدخل هبا مل جتب على قول
 .(8)على قول

  

                                                             

 (.577/ 6البيان )انظر: (5) 
 (.578/ 6البيان )يف النسخة )إذ( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2

 .(578/ 6البيان )انظر: (6) 
 (.662انظر: تكملة املطلب العايل )(3) 
روضة الطالبني ، و (21/ 3اجملموع )يف النسخة )ويلزمه( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 

(2 /255). 
 .(65/ 3اجملموع )، (666/ 2العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انطر: (3) 
 .(16/ 6املذهب )حبر ، (75/ 6التهذيب )انظر: (7) 
 .(65/ 3جملموع )نظر: اا(8) 
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واثنيهما: أنه إذا مل ي قبِّضها؛ مل يلزمها زكاهتا، وال يلزم الزوج أيضا، وهو 
فيكون على اخلالف املتقدم يف  مفرع على أن الصداق مضمون ضمان عقد؛

  .(6)، والنووي حكاه وجها(2)، والرافعي أبداه احتماال(5)البيع قبل القبض
عاد النصف  ،وعلى املذهب لو طلقها قبل الدخول، فإن كان قبل احلول

عند متام احلول من  (3)[وعليها]فهما خليطان،  ،إىل الزوج، فإن مل يقتسما
  .(6)نصف شاة، وعليه عند متامه من يوم الطالق نصف شاة اإلصداق

أو  ،بعد احلول، فإما أن تكون قد أخرجت الزكاة من عينها/ (3)وإن كان
 من موضع آخر، أم مل خترجها، فهذه ثالثة أحوال:

 ا يرجع الزوج به ثالثة أقوال:م: أن تكون أخرجتها من عينها ففياألوىل
من املوجود، وتنحصر الزكاة املخرجة يف  األول: أنه يرجع بنصف الصداق

أخذ نصفها  ،أخذ عشرين منها، وإن اختلفت ،نصيبها، فإن تساوت قيمة الشاة
 .(7)ابلقيمة

والثاين: وهو األصح أنه يرجع بنصف األغنام الباقية، ونصف قيمة الشاة 
 .(8)املخرجة

  

                                                             

 (.65/ 3اجملموع )نظر: ا(5) 
وأييت لنا وجه مثله تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان لكنه عرب ابلوجه حيث قال: "(2) 

 .(666/ 2العزيز شر  الوجيز ) ". انظر:العقد
 .(255/ 2روضة الطالبني )، (65/ 3جملموع )نظر: اا(6) 

 (.666/ 2العزيز شر  الوجيز )ة )عليهما( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف يف النسخ( (3
 (.666/ 2العزيز شر  الوجيز )، (252/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 ب(./537( هناية اللوحة )(3

 .(65/ 3اجملموع )، (272/ 6البيان ) انظر:(7) 
 .(252/ 2)روضة الطالبني ، (65/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: (8) 
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التالف كما والثالث: أنه يتخري بني أن يرجع بنصف الباقي ونصف قيمة 
  .(5)هو على الثاين، وبني أن أيخذ نصف قيمة الكل

  .(2)هذا إذا كان املخرج من جنس مال الصداق
 ،فباعت بعريا ،فإن كان من غريه كما لو كان الصداق مخسة من اإلبل

أخرجتها زكاة، فقد حكى السرخسي عن األصحاب أان إذا  ،واشرتت بثمنه شاة
ويرجع الزوج  ،نصرف املخرج إىل حصتهاي ،قلنا إذا كان الواجب من جنسه

 :(3)فطريقان ،، وإال(6)فهنا أوىل ،بعشرين شاة
 أحدمها: أن فيه القولني األولني.

والثاين: أن املخرج ينصرف هنا إىل نصيبها، وإن مل ينصرف هناك، ويرجع 
 .(6)الزوج بعشرين كاملة؛ ألن الصرف هنا ابختياره

  .أن تكون أخرجت الزكاة من مال آخر الثانية:
رجع الزوج  ،فإن قلنا: الزكاة تتعلق ابلذمة أو ابلعني ال على وجه الشركة

 .(3)ابلنصف
فاملذهب الذي قطع به اجلمهور أنه  ،وإن قلنا يتعلق هبا على وجه الشركة

  .(7)أيخذ نصف األربعني مطلقا

                                                             

 .(272/ 6البيان )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 .(65/ 3اجملموع )انظر: (2) 
 .(65/ 3اجملموع )انظر: (6) 
 (.663) انظر: تكملة املطلب العايل(3) 
 .(65/ 3اجملموع )انظر: (6) 
 .(663/ 2العزيز شر  الوجيز ) انظر:(3) 
 .(65/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: (7) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

031 
 

مث عاد  ،عن الصداق : ينبين هذا على ما إذا زال ملكها(5)وقال آخرون
مث طلقها قبل الدخول، هل يرجع بنصف القيمة كما لو مل يعد، أو بنصف  ،إليها

 ؟زال العني كما لو مل يكن
فيه وجهان، لكن الشاة اليت زال ملكها عنها، وعاد أبداء الزكاة من موضع 
آخر غري متعينة، فعلى األول أيخذ نصف القيمة، وعلى الثاين أيخذ نصف 

 .(2)األربعني
  .أن ال تكون أخرجت الزكاة الثالثة:

  .(6)أخذ النصف ،فإن قلنا تتعلق ابلذمة
  .(3)فهو كما لو كان أخرجتها ،وإن قلنا: تتعلق ابلعني تعلق شركة

، فهل يلزمها فك التعلق إبخراج (6)يثاق[است]تعلق هبا تعلق توإن قلنا: 
 الزكاة من غريها؟
  .والغزايل/ (7)، كذا قاله اإلمام(3)فيه وجهان

وقال الرافعي: يف هذه احلالة اختالف وتفريع طويل مبين على كيفية التعلق، 
وهو أن نصف  "(1)التهــذيب"ما يف  (8)واجلواب اخلارج على ظاهر املذهب

                                                             

 .(663/ 2العزيز شر  الوجيز )هم: "الصيدالين ومجاعة من العلماء". انظر: (5) 
-663، تكملة املطلب العايل )(65/ 3اجملموع )، (663/ 2العزيز شر  الوجيز ) انظر:(2) 

667.) 
 .(65/ 3اجملموع ) انظر:(6) 
 (.667تكملة املطلب العايل )  انظر:(3) 
 . (363/ 2الوسيط )يف النسخة )استئناف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
/ 6هناية املطلب )أحدمها: وجوب فك الرهن. والثاين: عدم وجوبه واختاره اإلمام. انظر: (3) 

 (.667، تكملة املطلب العايل )(363/ 2الوسيط ) ،(223
 أ(./538( هناية اللوحة )(7

 .(65/ 3اجملموع )انظر: (8) 
سعود البغوي، الشافعي ملإلمام، حمي السنة حسني بن التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي  (1)
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رجع الزوج  ،األربعني يعود إىل الزوج  شائعا، فإذا أخذ الساعي من عينها شاة
 انتهى.  (5)عليها بنصف قيمتها

على  (6)[صحتها] ، انبىنالقسمة قبل إخراج الزكاة (2)ا[أراد]لو  فرع:
  .األقوال

  .(6)؛ صحت القسمة(3)يثاق[است]تعلق ابلذمة أو ابلعني تعلق تفإن قلنا: 
 تعلق هبا تعلق شركة فوجهان:توإن قلنا 

 .(3)أقيسهما: عند ابن الصباغ الصحة
  .(1)وغريمها ،(8)واحملاملي ،(7)واثنيهما: ال، وجزم املاوردي به

 وحيث قلنا: تصح، فلهما عند مطالبة الساعي للزكاة أربعة أحوال:
  

                                                                                                                                                  

، وهو أتليف، حمرر، مهذب، جمرد عن األدلة غالبًا خلصه من تعليق ه(653) :املتوىف: سنة
 .(657/ 5كشف الظنون )  انظر: شيخه القاضي حسني.

 .(663/ 2)لعزيز شر  الوجيز ، ا(75/ 6التهذيب )نظر: ا(5) 
 .(65/ 3اجملموع )يف النسخة )أراد( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 
 .املرجع السابقما يقتضيه السياق كما يف يف النسخة )حصتها( واملثبت (6) 
 .(363/ 2الوسيط )كما يف ما يقتضيه السياق كما  يف النسخة )استئناف( واملثبت (3) 

 .(253/ 6( احلاوي الكبري )(6
 .(276/ 6البيان )(، 5/685انظر: الشامل )(3) 
 .(256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (7) 
أحد أئمة الشافعية،  البغدادي أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاسم الضيب أبو احلسن احملامليهو (8) 

: اجملموع وهو  من مصنفاتهعلى الشيخ أيب حامد اإلسفراييين،  تتلمذ، ه(638) :ولد سنة
 ه(،. انظر:356) :تويف سنة ،كبري، واملقنع يف جملد، واللباب، واألوسط، وغري ذلك

 .(38/ 3طبقات الشافعية للسبكي )، و (631)ص:  البن كثري طبقات الشافعيني
 .(65/ 3اجملموع )منهم النووي. انظر: (1) 
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أحدها: أن يكون نصيب كل واحد منهما ابقيا يف يده؛ فيأخذ الساعي 
 .(5)الزكاة مما يف يدها دون ما يف يده

 فأيهما يطالب هبا؟ الثانية: أن يكون نصيبامها اتلفني 
 فيه وجهان: 

 أحدمها: الزوجة.
مل يرجع هبا على  ،والثاين: أنه يطالب أيهما شاء، فإن أخذها من الزوجة

 .(2)رجع هبا عليها ،الزوج، وإن أخذها منه
الثالثة: أن يكون ما يف يدها ابقيا دون ما يف يده؛ فيأخذها الساعي، وال 

 .(6)رجوع هلا
يف يده ابقيا دون ما يف يدها؛ فيأخذ الساعي الزكاة الرابعة: أن يكون ما 

 ففي بطالن القسمة وجهان: ،منه، فإذا أخذها
أحدمها: تبطل، فعلى هذا يكون كوجود بعض الصداق دون بعض، ففيما 

 .(3)يرجع الزوج إليه األقوال الثالثة
والثاين: ال تبطل، فعلى هذا للزوج الرجوع عليها بقيمة الشاة املأخوذة إن  

  .(6)مل يرجع ابلزايدة ،كانت مثل ما وجب عليها، فإن كانت أزيد
  .(3)"وصحح األصحاب أن القسمة ال تبطل"قال النووي: 

  

                                                             

 .(65/ 3اجملموع )، (253/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 انظر: املرجعني السابقني.(2) 
 .(65/ 3اجملموع )، (253/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 . وهي املذكورة يف احلالة األوىل إذا أخرجت الزكاة من عني املال.(276/ 6البيان )انظر: (3) 
 .(65/ 3اجملموع ) (،253/ 6حلاوي الكبري )ا انظر:(6) 
 .(65/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: (3) 
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  .(5)"عهو ظاهر النص وعليه فرَّ "وقال السرخسي: 
  .(2)لكن قال األصحاب: هو تفريع على أن القسمة إفراز

 .(6)فحكمه حكم بيع مال الزكاة ،هنا بيعإفإن قلنا: 
ولو جاء الساعي ألخذ الزكاة، فإن وجد يف ملك املرأة من عني الصداق أو 

  .(3)فيأخذ من الزوج ويرجع عليها بقيمته ،أخذه منها، وإال ،غريه قدر الزكاة
  .(6)"البيان"ووافقه على هذا األخري صاحب  :قلت

وغريه: وكذا احلكم يف كل صداق جتب الزكاة يف  (3)قال القاضي أبو الطيب
  ./(8( )7)عينه

فال  ،هذا كله إذا كانت الشياه معينة، أما لو أصدقها أربعني شاة يف الذمة
  .(1)زكاة فيها وإن مضت أحوال النتفاء السوم

                                                             

 .(535/ 8خمتصر املزين )، (27/ 2ألم للشافعي )انظر: ا (5)
 .(65/ 3اجملموع )انظر: (2) 
 انظر: املرجع السابق.(6) 

 .(65/ 3اجملموع )انظر:  ((3
 .(276/ 6البيان )انظر:  ((6

 ، تفقه على اإلمام اجلليل القاضي أبو الطيب الطربيطاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر هو (3) 
، من مصنفاته: وأبو إسحاق الشريازي ،اخلطيب البغدادي وتتلمذ عليه ،أيب أمحد الغطريفي

، (53 -52/ 6طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:365، تويف سنة: )شر  املزين
 .(312/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )

حققت يف رسالة ماجستري،  رسالة-( 373) -الكربى أليب الطيب الطربي التعليقةانظر:  ((7
إبشراف: فضيلة الدكتور عبد الرمحن بن عبد هللا  حتقيق الطالب خليف بن مبطي السهلي،

 .(65/ 3اجملموع )ه، 5325-5325  السحيمي
 ب(./538( هناية اللوحة )(8
 .(65/ 3اجملموع )، (273/ 6البيان )، (13/ 6حبر املذهب )انظر:  ((1
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فال زكاة فيه سواء كان  ،وإن كان الصداق من الثمار واحلبوب أو العروض
 .(5)معينا أو يف الذمة

الرهن، فإذا رهن مال الزكاة، فإما أن يكون قبل متام احلول أو  اخلامس:
 بعده:

أن يكون بعد متام احلول؛ ففي صحة الرهن يف قدر الزكاة  احلالة األوىل:
  .(2)اخلالف املتقدم يف بيعه

  .(6)فإن صححناه فيه ففيما عداه أوىل
صح الرهن، وإن  ،فإن صححنا البيع يف الباقي ،(3)]فيه[وإن أبطلناه 

أبطلناه ففي بطالن الرهن يف الباقي قوالن ينبنيان على العلتني يف قول مسائل 
  .(6)التفريق

  .(7)مل يبطل الرهن ،عللناه جبهالة العوض (3)[إن]ف
بطل، وخترج منه طريقة جازمة بصحة الرهن فيما  ،وإن عللناه ابحتاد الصيغة

  .(8)عدا قدر الزكاة
كان للساعي أخذها   ،يف اجلميع ومل يؤد الزكاة من غريهفإن صححنا الرهن 

 .(1)انفسخ الرهن فيه، ويف الباقي اخلالف املتقدم يف البيع ،منه، فإذا أخذها

                                                             

 .(273/ 6البيان )انظر:  ((5
 .(375/ 6اجملموع )انظر: (2) 

 .(273/ 6البيان )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(6/38السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ) يف النسخة )أوىل( واملثبت ما يقتضيه( (3
 .(375/ 6اجملموع )انظر: ( (6

 .املصدر السابق ما يقتضيه السياق كما يف( واملثبت وإنيف النسخة )(3) 
 .(38/ 6العزيز شر  الوجيز )، (273/ 6البيان )انظر: (7) 
 .(38/ 6العزيز شر  الوجيز )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (8) 
 .(375/ 6اجملموع )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (1) 
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الرهن مشروطا  (5)[كان]و  خاصة، أو يف قدر الزكاة ،وإن أبطلناه يف اجلميع
  .(2)ففي فساد البيع قوالن ،يف البيع

فللمشرتي اخليار، وال يسقط خياره أبداء الراهن الزكاة  ،فإن قلنا: ال يفسد
 . (6)من غريه

أن يف  (3)أن يرهنه قبل متام احلول مث يتم احلول، قد تقدم احلالة الثانية:
وجوب الزكاة يف الرهن خالفا، واملذهب أهنا جتب، مث الرهن ال يكون إال بدين، 

  .(6)ويف منع الدين الزكاة قوالن، الصحيح اجلديد أنه ال مينع
ن الرهن والدين ال مينعان الزكاة، أو قلنا: الدين مينعه، لكن له إ :فإن قلنا

 .(3)فال ،وجبت الزكاة، وإال ،مال آخر يفي به
انبىن أخذ الزكاة من املرهون  ،آخر (7)]ماال[إذا وجبت فإن مل ميلك الراهن و 

  .على أقوال التعلق
  .ن الزكاة تتعلق ابلذمة خاصةإإن قلنا: 

فيخرج على  ،فقد قال مجاعة: اجتمع يف هذا حق هللا تعاىل وحق اآلدمي
  .(55( )1)[عناز و ] ،(8)]بينهما[فإن سوينا ،األقوال الثالثة يف اجتماعها

                                                             

 (.6/38العزيز شر  الوجيز ) ما يقتضيه السياق كما يفيف النسخة )فكان( واملثبت (5) 
 .(17/ 6حبر املذهب )انظر: (2) 
 .(375-375/ 6اجملموع )، (17/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 
 /أ(.532السليمانية إسطنبول تركيا اللوحة ) انظر: اجمللد الثاين من املخطوط نسخة املكتبة(3) 
 .(375/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (6) 
 .(375/ 6اجملموع )، (38/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 

 (.6/38العزيز شر  الوجيز ) ما يقتضيه السياق كما يف( يف النسخة )رهنه( واملثبت (7
العزيز شر  الوجيز  والسياق يقتضي إثباته كما يفالنسخة،  من( ما بني املعقوفني ساقط (8

(6/38.) 
 املرجع السابق. ما يقتضيه السياق كما يف( يف النسخة )وفرعنا( واملثبت (1

 (.6/38العزيز شر  الوجيز )، (276/ 6البيان )انظر: ( (55
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  .(5)وقال األكثرون: يقدم الرهن
: اختيار (2)نففي أخذ الزكاة منه وجها ،وإن قلنا تتعلق ابلعني تعلق رهن

  .(6) اإلمام نعم
رج من خيأخذت منه، و  ،شركة، أو تعلق األرش /(3)وإن قلنا تتعلق هبا تعلق

 :(6)ذلك إطالق وجهني
، فعلى هذا إن كانت من (3)املرهون عنيأصحهما: أن الزكاة تؤخذ من 

هذا الطريق  ،من املال (8)[جزء]بيع  ،اجلنس كالشاة يف اإلبل( 7)]غري[
  .(1)املشهور

  ،أنه إن مل يكن له مال آخر (55)والقاضي أيب حامد (55)وعن ابن أيب هريرة
                                                             

 .(375/ 6اجملموع )، (38/ 6العزيز شر  الوجيز )، (276/ 6البيان )انظر: (5) 
 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (2) 
 .(223/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 

 أ(./531( هناية اللوحة )(3
 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(265/ 2روضة الطالبني )، (31/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 

 (.265/ 2روضة الطالبني )يف النسخة )جنس( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (7
 (.31/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )جزءا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8

 .(265/ 2روضة الطالبني )، (31/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (1) 
 ،من أصحاب الوجوه احلسن بن احلسني اإلمام اجلليل القاضي أبو على بن أىب هريرةهو: (55) 

، شر  املختصرو  ،الفروع مسائل يفي، من مصنفاته: تفقه على ابن سريج وأىب إسحاق املروز 
طبقات  (267 -263/ 6طبقات الشافعية للسبكي )ه(. انظر: 636) :سنة تويف

 .(527/ 5شهبة )الشافعية البن قاضى 
تتلمذ على أيب إسحاق  أمحد بن بشر بن عامر العامري القاضي أبو حامد املروروذيهو: (55) 

سنة ، وشر  خمتصر املزين، تويف اجلامعمن مصنفاته:  ،ومن تالمذته أبو إسحاق املهراين
( طبقات الشافعية البن قاضى شهبة 52/ 6للسبكي ) طبقات الشافعيةانظر:  ه(.632)
(5 /568). 
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  .(5)املرهون قطعا إن كان الواجب من جنس املال عنيأخذت الزكاة من = 
املرهون وأيسر املالك بعد، فهل يؤخذ منه  عنيمث إذا أخذت الزكاة من 

قدر الزكاة من مثل يف املثلي ومتقوم يف املتقوم، وجيعل رهنا عند املرهتن؟ فيه 
 : (2)طريقان

  .بين على قول التعلقنأشهرمها: أنه ي
  .(6)فنعم ،فإن قلنا: يتعلق ابلذمة
 فوجهان:  ،وإن قلنا يتعلق ابلعني

  .(3)أظهرمها: ال
فيه وجهني مبنيني على أن الزكاة املخرجة من مال القراض  (6)[أن]والثاين: 
ال ميلك الربح إال ابلقسمة معدودة من املؤن أو هي طائفة من  عاملعلى قولنا: ال

  .(3)ؤخذ، وعلى الثاين التاملال يسرتدها املالك؛ فعلى األول 
، والقاضي (7)"التقدير األول بواضحوليس البناء على "قال الرافعي: 

  .(8)شبههما هبما

                                                             

 .(375/ 6اجملموع ) ،(31/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (5) 
 .(375/ 6اجملموع )انظر: (2) 
 .(223/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 
/ 2روضة الطالبني ) ،(375/ 6اجملموع ) (،31/ 6نظر: العزيز شر  الوجيز )اوهو املذهب (3) 

265.) 
 .يف النسخة )ألن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
 .(227/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3

 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )(7) 
 (.633) نظر: تكملة املطلب العايلا(8) 
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وهو أن الدين إن كان حاال والراهن  :وسلك املاوردي طريقا آخر يف املسألة
قدمت على حق املرهتن، وإن قلنا  ،معسر ابلزكاة، فإن قلنا: تتعلق الزكاة ابلعني

  .قدم حق املرهتن ،تتعلق ابلذمة
  .قدم حق من سبق حلوله منهما ،وإن كان مؤجال

 فيقدم الدين أو الزكاة أو يستواين؟ ،وإن كان حلوهلما معا
 .(5)فيه األقوال

 فطريقان:  ،وإن ملك الراهن ماال آخر 
أصحهما: أن الزكاة تؤخذ من غري املرهون سواء قلنا:  جتب يف الذمة أو 

أخذانها من املرهون،  ،يف العني( 6)[أوجبناها]واثنيهما: أان إن  .(2)يف العني
  .، وغربنا عليه تعلقه ابلعني(3)وحكاه الروايين وجها مطلقا

: املاشية املرهونة جتب زكاهتا عند متام حوهلا (6)"[بيذتهال]"وقد قال يف 
فللساعي أخذها منها، فإن   ،دام الرهن، وإال ،على الراهن، فإن أداها من غريها

لزمه  ،منها فيها، فإذا أخذت الزكاة منها (3)[جزء]بيع  ،كانت من غري جنسها
وإن علقناها ، أن يرهن قيمتها مكانه، أو مثلها إن كانت مثلية إن علقناها ابلذمة

 مطلقا./ (8)وهو صريح يف أخذها منها ،(7)مل يلزمه وال خيار للمرهتن ،ابلعني

                                                             

 .(257-253/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 .(375 /6اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (2
 .(6/31يف النسخة )أوجبنامها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (6

 .(17/ 6حبر املذهب )انظر: (3) 
يف النسخة )املهذب( لكن ما نقله املصنف يف التهذيب، ولعله سهو من الناسخ، والتصويب  (6)

 اجتهادا مين بوجود هذه العبارة يف التهذيب للبغوي.
 (.75-75/ 6) لتهذيبيف النسخة )جزءا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ا(3) 
 (.75-75/ 6) لتهذيبانظر: ا(7) 

 ب(./531( هناية اللوحة )(8
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اتفقت نصوص الشافعي على أنه ال جيزئ إخراج القيمة يف الزكاة،  :فرع
رها، كما أكثتقدم  (2)، وال جيوز دفعها إال يف مواضع الضرورة(5)به اجلمهور وقطع

إذا وجبت عليه شاة يف مخس من اإلبل، فلم يقدر على حتصيلها، أو بنت خماض 
ومل يقدر على حتصيلها، أو ابن لبون؛ فإنه خيرج القيمة، وكما إذا وجبت احلقاق 

ه جيب التفاوت، وجيب إخراجه فإن ،وبنات اللبون، فأخذ الساعي غري األوىل
  .(3)به، وكذا إن أمكن يف األصح (6)دراهم إن مل ميكن حتصيل شقص

قال اإلمام: وجيري الوجهان فيما إذا أدى احلساب يف زكاة ماشيته إىل 
  .(6)شقص يف اخللطة

قال: ولو لزمه شاة عن األربعني، فتلف املال كله بعد إمكان األداء وعسر 
 ،حاجة املساكني؛ فالظاهر عندي أنه خيرج القيمة للضرورةحتصيل شاة، ومست 

وكذا عند امتناعه من أداء الزكاة وظفر اإلمام بغري اجلنس ومل يتهيأ شراء اجلنس 
 .(3)به

                                                             

/ 6التهذيب )، (278/ 5املهذب ) ،(571/ 6احلاوي الكبري )، (72/ 2األم ) انظر:(5) 
 .  (328/ 6اجملموع ) (257/ 6البيان ) ،(36

: أحدها: زكاة ذكرها صاحب اللباب، وجيوز إخراج القيمة فيها ابالتفاق وهي أربعة منها ما(2) 
التجارة. والثانية: الشااتن أو العشرون درمها يف جربان أسنان اإلبل. والثالثة: يف أصناف 

والرابعة: الشاة عن اإلبل ال على طريق القيمة،  .التمور، وخيرج اجلّيد ابلقيمة يف مال واحد
 (576 -573اللباب يف الفقه الشافعي )ص: انظر:  ري اجلنس.لكن من غ

وأصله: اجلزء والنصيب  ،الطائفة من الشيء واجلمع أشقاص مثل محل وأمحال :الشقــص(6) 
 (262/ 5النظم املستعذب ) (651/ 5املصبا  املنري ) . انظر:والسهم

 .(365/ 6)انظر: اجملموع (3) 
 .(365/ 6)، اجملموع (255/ 6هناية املطلب )نظر: ا(6) 
 انظر: املرجعني السابقني.(3) 
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ومنها: أن يلزمهم السلطان أداء القيمة، وكذا إذا أخذ من أحد اخلليطني 
ص عليه، وقال أبو ؛ فإهنا جتزئ، ويرجع على خليطه حبصته، ن(5)[رضفال]قيمة 

 .(2)إسحاق: ال جيزئه، وال يرجع عليه
لو وجبت عليه الزكاة فلم خيرجها ومل يبق له شيء، قال  فرع اثن:

 ؛: ال يلزمه أن يقرتض ليؤديها؛ ألهنا صارت دينا، قال: وقيل: يقرتض(6)العبادي
 .(3)ألن حق هللا تعاىل أحق

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             

 .(365/ 6)يف النسخة )العرض( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف اجملموع (5) 
 .(365/ 6)انظر: اجملموع (2) 
أيب ، تتلمذ على دمحم بن أمحد بن دمحم بن عبد هللا بن عباد اهلروي أبو عاصم العباديهو: (6) 

وأدب  ،واهلادي ،واملبسوط ،وزايدات الزايدات ،الزايداتمن مصنفاته: إسحاق اإلسفرايين 
طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ه(. انظر:368، تويف سنة: )طبقات الفقهاءو  ،القضاء

 .(366)ص:  البن كثري طبقات الشافعيني، (556 -553/ 3)
، (667/ 6)(، اجملموع 32انظر: الزايدات على الفتاوى وزايدات الزايدات للعبادي )ص:(3) 

 .(268/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

040 
 

 (0)املعشراتمن الزكوات  (1)النوع الثاين
 وهي األموال اليت جيب فيها العشر، والكالم فيه يف ثالثة أطراف.

 الذي جيب فيه. ، وهو:(6)األول: يف املوجب
 .(3)والثاين: يف قدر الواجب

 والثالث: يف وقت الوجوب.
 .(6)وأما من جيب عليه فالكالم فيه كما تقدم يف النوع األول

 
 
 

                                                             

 كان النوع األول يف زكاة املاشية.(5) 
ــشرات(2)  العني والشني والراء أصالن صحيحان: أحدمها مأخوذ من العشر، قال ابن فارس: " املعـ

 وذكر من األول : ."يف عدد معلوم مث حيمل عليه غريه، واآلخر يدل على مداخلة وخمالطة
/ 3مقاييس اللغة )، (733/ 2الصحا  ). انظر: وعشرت القوم، إذا أخذت عشر أمواهلم

623). 
التهذيب ما تنبته األرض مما جيب فيه العشر أو بعضه. انظر: واملعشرات اصطالحا: هي 

 .(637/ 5أسىن املطالب )، (63/ 6)
ب ابلكسر: هو السبب، واملوج ب ابلفتح: اسم مفعول من أوجب، وموجب الشيء هو (6)  املوجِّ

للدكتور  القاموس الفقهياألثر املرتتب على ذلك الشيء، ومقتضى الشيء ومطلوبه. انظر: 
 .(338معجم لغة الفقهاء )ص: ، (672)ص:  و جيبسعدي أب

 واملوجب هنا كما فسره املصنف: األشياء اليت جيب فيها العشر أو بعضه. 
خمتار الصحا  )ص: الواجب لغة: من الوجوب وهو اللزوم وأييت مبعىن السقوط. انظر: (3) 

 .(666/ 3اتج العروس )، (666
إلمام احلرمني  الورقاتوالواجب اصطالحا: هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. انظر:  

 .(26)ص:  للغزايل املستصفى، (8)ص:  اجلويين
 /ب(.531انظر: اجمللد الثاين من املخطوط نسخة املكتبة السليمانية إسطنبول تركيا، اللوحة )(6) 
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 بيف املوج   :الطرف األول
 يف جنسه، وقدره.والنظر 

كل مقتات غري بأما جنسه: فكل مقتات يف حال االختيار، فيخرج 
  .فال زكاة فيه ،املقتات

 .(5)له يف املعدةثقات: ما تتقوت به النفس غالبا لبقاء ـــواملقت
خيرج ما يقتات يف غريها كالفث وحب  "يف حالة االختيار"وقولنا: 

  .الربية (6)الـــبزوروسائر  (2)احلنـــظل
  .(6)األ شــنانوهو  هو حب الغاسول :فقيل ،ابلفاء والثاء املثلثة (3)ثـــوالف

  

                                                             

معجم املصطلحات ، (531/ 5ستعذب )النظم امل، (232خمتار الصحا  )ص: انظر: ( (5
 (،76)ص: تكملة املطلب العايل، (232/ 5) للدكتور حممود عبد الرمحن واأللفاظ الفقهية

ه بتحقيق الطالب: أمحد بن أمحد 5362يف اجلامعة اإلسالمية سنة  تحقق رسالة علمية
 الشريفي، إبشراف: األستاذ الدكتور عبد الرمحن بن سعدي احلريب.

املصبا  . انظر: فِّيه ا لب ش دِّيد املرارة ،نبت مفرتش مث  ر ته يفِّ حجم الربتقالة ولوهنا :لاحلنظ(2) 
 (252/ 5املعجم الوسيط ) ،(535/ 5املنري )

القاموس احمليط )ص: انظر:  .يبذر للنباتو  يلقى يف األرض كل حبالبزور: مجع بزر، وهو:  (6) 
 .(63/ 5املعجم الوسيط )، (631

 (3) : ، (86/ 5) أليب بكر األزدي مجهرة اللغة. انظر: نبت خيتبز حب ه ويؤكل يف اجلدبالف ث 
 .(281/ 5الصحا  اتج اللغة وصحا  العربية )

شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت يف األرض الرملية يستعمل هو أو رماده يف غسل  :األشنان(6) 
املعجم  (553/ 65) اتج العروس ،(522/ 3هتذيب اللغة ). انظر: الثياب واأليدي

 .(51/ 5الوسيط )
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قشره / (5)وقيل: هو حب أسود ايبس يدق حىت يلني قشره مث يدلك
  .(6)(2)ويطحن وخيبز ويقتاته أعراب طي

وذكر أكثرهم بدل هذا القيد أن يكون من جنس ما تستنبته اآلدميون  
  .وهو يف معناه

  .(3)وأن ييبس ،خروذكر العراقيون قيدين آخرين: أن يدَّ 
  .(6)"وال حاجة إليهما للزومهما لكل مقتات مستنبت"قال الرافعي: 

بضم الثاء املثلثة وتشديد الفاء، وهو حب  :وهو ،اءف  فال جتب الزكاة يف الثـ  
  .(3)الرشاد، وهو يقتات يف الضرورة

  .(7)بقلة معروفة تؤكل يف حالة االختيار :شادوالرَّ 
  .(1): هو اخلردل(8)"الصــحا "وقال يف 

                                                             

 أ(./575( هناية اللوحة )(5
هي قبيلة قحطانية كانت منازهلم ابليمن مث خرجوا ونزلوا  "مسرياء" و "فيد" يف جوار بين طي: (2) 

افرتقوا يف   ملسو هيلع هللا ىلصأسد وكان هلم جبال طي أجأ وسلمة _ يف منطقة حائل_ وبعد ما بعث النيب 
 هناية األرب يف معرفة أنساب العرب كثري من البالد: احلجاز، والشام، والعراق. انظر:

 .(573)ص: حملمد شراب املعامل األثرية يف السنة والسرية  ،(623)ص:  للقلقشندي
 .(281/ 5الصحا  )، (553الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: انظر: ( (6
/ 6احلاوي الكبري )، (67/ 2األم للشافعي )شافعي رمحه هللا. انظر: وذكر هذين القيدين ال( (3

235). 
 .(66/ 6العزيز شر  الوجيز )(6) 

 .(266/ 6هناية املطلب )، (67/ 2األم للشافعي )انظر: ( (3
مل أعثر على هذا، بل قال أبو العباس الفيومي: إنه اخلردل ويؤكل يف حال االضطرار. انظر: ( (7

 .(82/ 5 )املصبا  املنري
 :الصحا  يف اللغة لإلمام، أيب نصر: إمساعيل بن محاد اجلوهري، الفارايب املتوىف: سنة(8) 

 .(5576/ 2)  كشف الظنون انظر:  . ه(616)
 .(61/ 5الصحا  )انظر: (1) 
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  .(2)يعين حب الرشاد (5)ف  رْ قال: ويقال: هو احل  
  .(6)هو حب ابليمن ال حيتاج آكله إىل شرب املاء عليه :وقيل

مــسوكذا ال جيب يف  ، وقال العراقيون: ال (3)وهو يقتات يف الضرورة(6()3)الرت 
 .(8)، وقيل فيه قول قدمي أهنا جتب فيه لشبهه ابلباقال واللوبيا(7)يقتات أصال

وال فرق يف إجياب العشر بينما تستنبته اآلدميون ابلزراعة أو ينبت بنفسه  
فنبت من غري  ،أو محله املاء أو اهلواء ،كما لو تناثر حب  ملن هو من أهل الزكاة

 ،واملغصوبة ،واملستعارة ،واملكراة ،، وال بني ما تنبته األرض اململوكة(1)قصد
  .(55)واملباحة

                                                             

 .(61/ 5الصحا  )انظر: (5) 
العراق يسميه ن أهل : إوردت له هذه التسميات كلها يف كتب املعاجم، وقال ابن منظور(2) 

 .(35/ 5لسان العرب )، (61/ 5لصحا  )وهو نبت فيه مرارة. انظر: ا ،حب الرشاد
 مل أعثر على هذا يف كتب املعاجم.(6) 
ويف ، قال الزبيدي: مس، ابلضم: محل شجر له حب مضلع حمزز، أو الباقالء املصريالرت  (3) 

لربي منه أصفر، وهو أقوى، املنهاج: هو حب مفرطح الشكل مر الطعم، منقور الوسط، وا
القاموس احمليط )ص:  ،(635/ 7العني ). انظر: والرتمس إىل الدواء أقرب منه إىل الغذاء

 .(385-371/ 56) للزبيدي اتج العروس ،(663
 .(236/ 6احلاوي الكبري )، (68/ 2األم للشافعي )انظر: (6) 
 .(263/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 
شر  قال ابن الصال : إن أهل العراق أيكله تداواي، وأهل الشام أيكله تفكها. انظر: (7) 

 .(552/ 6مشكل الوسيط )
 .(63/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (8) 
حتفة ". وقصد متلكه بعد النبت أو قبله قيده ابن حجر اهليتمي بقيد التملك حيث قال: "(1) 

 .(235/ 6احملتاج )
كفاية األخيار يف حل غاية ،  (666/ 6كفاية النبيه )،  (67/ 6شر  الوجيز )العزيز انظر: (55) 

 .(572االختصار )ص: 
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( 6)حانوات (2)[ىرت ك]ا العشر واألجرة كما لو  (5)[يرت املك]وجيتمع على 

 .(3)للتجارة
جيب على األرض سواء زرعها أم ال، سواء كانت يف يد مسلم  (6)واخلراج

 .(3)أو كافر، والزكاة جتب يف الزرع
 فأوجه: ،ولو كانت له أرض عليها خراج فآجرها

فلو ، (7)فالذي عليه اجلمهور أن اخلراج على صاحب األرض دون املستأجر
 فسد العقد. ،شرط عليه

 (8)]واثنيها: أنه على املستأجر، فلو شرطه على املؤجر، بطل العقد.[
  .واثلثها: أنه على من شرطه

  .(1)"وهو مردود"قال النووي: 

                                                             

 .(67/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )املكري( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 يف النسخة )أكرى( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املصدر السابق.(2) 
 .(568/ 5املصبا  املنري ). انظر: دكان البائع : هواحلــانوت(6) 
 .(16/ 6التهذيب )انظر: (3) 
، (576/ 2مقاييس اللغة ). انظر: ما حيصل من غلة األرض ، ويطلق علىاإلاتوةلغة:  اخلــراج(6) 

  .(651/ 6اتج العروس ) ،(533/ 5املصبا  املنري )
انظر:  .إىل بيت املال ما وضع على رقاب األرض من حقوق تؤدي عنهاواخلراج اصطالحا: 

للدكتور  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، (227األحكام السلطانية للماوردي )ص: 
 .(51/ 2) حممود عبد الرمحن

 .(233/ 6البيان )، (16/ 6التهذيب )انظر: (3) 
البن حجر  حتفة احملتاج يف شر  املنهاج ، (685/ 6)وهو املذهب. انظر: اجملموع (7) 

 .(232/ 6)اهليتمي
 .(685/ 6)ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف اجملموع (8) 
 انظر: املرجع السابق.(1) 
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وإمنا تضرب على  ،واخلراج عندان أجرة ال تضرب على مالك األرض
  .(5)]الكفار[أرض أو على  ،واململوكة هلم ،األراضي املوقوفة على املسلمني

 ن األرض إمنا تصري خراجية يف صورتني:إوشر  هذا ما قاله األصحاب: 
مث  ،ويقسمها على الغامنني ،إحدامها: أن يفتح اإلمام بلدة قهرا

ويضرب عليها خراجا كما فعل  ،مث يقفها على املسلمني ،عنها (2)عوضهم[ي]
 .(6)على الصحيح (3)بسواد العراق (6)هنع هللا يضر عمر

ويسكنها  ،الثانية: أن يفتح بلدة صلحا على أن تكون األراضي للمسلمني
عليها أجرة ال تسقط / (3)فاألراضي للمسلمني واخلراج ،الكفار خبراج معلوم

  .(7)إبسالمهم
  

                                                             

 .(6/67عزيز شر  الوجيز )يف النسخة )املقاف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ال( (5
 (.  2/263يف النسخة )يقومهم( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة الطالبني )( (2

 بن نفيل بن عبد العزى بن راب  القرشي هو أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن اخلطاب(6) 
العدوي، كان من أشراف قريش، وأعز هللا به اإلسالم عند إسالمه، ومن العشرة املبشرين 

، فتح الفتوحات يف خالفته، قتل شهيدا هنع هللا يضر ، قتله أبو لؤلؤة ملسو هيلع هللا ىلصابجلنة، وصهر رسول هللا 
(، اإلصابة 5568 -5533/ 6ه(. االستيعاب يف معرفة األصحاب )26اجملوسي سنة: )

 (.615-688/ 3ابة )يف متييز الصح
سواد العراق: قراها ومزارعها، مسيت سوادا، لكثرة خضرهتا، والعرب تقول لكل أخضر أسود. (3) 

 .(652/ 2النظم املستعذب )انظر: 
 .(16/ 6التهذيب )، (671اللباب يف الفقه الشافعي )ص: انظر: (6) 
 ابن أيب ليلى قال:عن ( 58352   (368/ 58السنن الكربى )واألثر أخرجه البيهقي يف  

 .أرضيهم وصاحلهم على اخلراج -هنع هللا يضر  -قد رد إليهم عمر بن اخلطاب 
  ب(./575( هناية اللوحة )(3
 .(16/ 6التهذيب )انظر: ( (7
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يصري خراجها وقفا على مصاحل  :وقلنا ،وكذا لو اجنلى الكفار عن بلد
  .(5)فيضرب عليها خراج يؤديه من يسكنها مسلما كان أو كافرا ،املسلمني

ومل يشرتط كون األراضي للمسلمني، ولكن  ،وأما إذا فتحت صلحا
 .(6)تسقط ابإلسالم (2)]جزية[سكنوها خبراج فهذا 

وقسمت بني الغامنني وأبقيت يف أيديهم، وكذا  اوأما البالد اليت فتحت قهر  
فعشرية حمضة، وأخذ  ،اليت أسلم أهلها عليها، واألراضي اليت أحياها املسلمون

 .(3)اخلراج منها ظلم
 ،وأما األراضي اليت يؤخذ منها اخلراج وال يعرف كيف كان حاهلا يف األصل

 فعل كما فعل عمر فعن النص أنه يستدام أخذه منها؛ الحتمال أن يكون فاحتها
  .(6)جرى حبق ،ما جرى طول الدهر بسواد العراق، والظاهر أن هنع هللا يضر

قال الشيخ أبو حامد: فإن قيل: هل يثبت هلا حكم السواد من امتناع البيع 
 والرهن؟

  

                                                             

  .(263/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (5
اجملموع و (، 6/68يف النسخة )أجرة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (2

(6 /668) . 
. انظر: ومتكينهم من سكىن داران مأخوذ من اجملازاة واجلزاء ألهنا جزاء لكفنا عنهملغة:  اجلـــزية

  .(555/ 5املصبا  املنري ) ،(651 -658حترير ألفاظ التنبيه )ص: 
من الكفار؛ إلسكاننا إايهم يف دار عبارة عن املال املأخوذ ابلرتاضي واجلزية يف االصطال : 

 اإلسالم، أو حلقن دمائهم وذراريهم وأمواهلم، أو لكفنا عن قتاهلم، على اختالف يف ذلك.
 .(6/ 57كفاية النبيه )انظر:  

  .(263/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (6
  .(661/ 6اجملموع )، (523/ 6حبر املذهب ) انظر:( (3
  .(661/ 6اجملموع ) ،(68/ 6العزيز شر  الوجيز )، (523/ 6حبر املذهب ) انظر:( (6
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فال يرتك  ،قيل: جيوز أن يقال: الظاهر يف األخذ كونه حقا، ويف اليد امللك
  .(5)واحد من الظاهرين إال بيقني، وله نظائر

 (2)[عنه]واخلراج املأخوذ ظلما ال يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان 
  .(6)فهو كأخذه القيمة يف الزكاة ابالجتهاد
، وقطع به "األم"املنصوص هنا يف  ،قدماتويف سقوط الفرض به وجهان 

 ،نوى به البدلية، فإن مل يبلغ ذلك العشر اجلمهور، وصححه النووي سقوطها إذا
 .(3)أخرج الباقي

 .(6)وال جيب العشر يف مثار الذمي واملكاتب وزروعهما
 ،(3)[لذمي] ولو كان ملسلم أرض ال خراج عليها، وعليها العشر فباعها

 .(7)فليس على الذمي خراج، وال عشر
  

                                                             

 (.661/ 6اجملموع ) انظر:( (5
( وروضة 6/68يف النسخة )عنده( واملثبت مايقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (2

 (. 2/266الطالبني )
 (. 2/266انظر: روضة الطالبني )( (6

 .(266/ 2روضة الطالبني ) ،(632/ 6اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(3) 
 .(633/ 6اجملموع )انظر: (6) 
 (.6/635يف النسخة )االذمي( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف اجملموع: )(3) 
 (.6/635انظر: اجملموع: )(7) 
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ني على جهات عامة األرض املوقوف   ةوال جيب أيضا يف مثار البستان وغل
ونقل  .(6)والفقراء واملساكني واملدارس واأليتام واألرامل (2)والقناطر (5)والرابطات
  .(3)، وأنكره األصحاب(6)قوال غريبا أن فيها العشر (3)ابن املنذر

فيجب فيها  ،فإن كانت موقوفة على معني أو معينني كزيد أو أوالد عمرو
زكاه، ولو بلغ اجلميع نصااب  ،نصااب العشر فقط، فإن بلغ نصيب كل واحد

فيجب العشر  ،بىن على ثبوت اخللطة يف املواشي، والصحيح ثبوهتا ،فأكثر
 .(7)فيها

 
 
 
 

                                                             

املصبا   انظر: .وغريهم الصوفية من األماكن اليت تبىن للفقراء: يوهالرابطات: مجع الرِّابط  (5) 
/ 2معجم اللغة العربية املعاصرة )، (552التعريفات الفقهية )ص: ، (256/ 5املنري )
837). 

النظم املستعذب يف انظر: اجلسر أيضا.  يالطريق فوق املاء وه يمجع قنطرة وه :القــناطر(2) 
 .(713/ 2وصحا  العربية ) الصحا  اتج اللغة، (88/ 2تفسري غريب ألفاظ املهذب )

 .(235/ 6حتفة احملتاج يف شر  املنهاج ) ،(263/ 2روضة الطالبني )وهو املذهب. انظر: (6) 
، مسع أحد أعالم هذه األمة وأحبارهاي اإلمام أبو بكر النيسابور  دمحم بن إبراهيم بن املنذرهو (3) 

وكتاب  ،كتاب األوسط  من تصانيفه: من دمحم بن ميمون ودمحم بن امساعيل الصائغ،احلديث 
ه(. 655ه أو 651تويف سنة: ) ،وكتاب اإلمجاع والتفسري ،اختالف العلماء اإلشراف يف

طبقات الشافعية البن قاضى ، (556-552/ 6طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) انظر:
 .(18/ 5شهبة )

 .(51/ 6اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر ) انظر:(6) 
 .(232/ 6البيان ) انظر:(3) 
 .(635/ 6اجملموع )، (658/ 2العزيز شر  الوجيز ) انظر:(7) 
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 فصل
 ،(2)لقكالسِّّ / (5)ال جتب الزكاة فيما ليس بقوت كالفواكه واخلضراوات

، (3)والكزبرة (6)ن[الليمو ]وبزورها، وكذا  ،وحبوهبا ،(3)والقسط ،(6)ثاءوالقِّ  ،واجلزر
 ، (8)[ثاءفوال]، والبطيخ، (7)والكراواي
 

                                                             

 أ(./575( هناية اللوحة )(5
بكسر السني وسكون الالم: نبت يؤكل، له ورق طوال، وأصل ذهب يف األرض،  :والســلق(2) 

/ 26) اتج العروس، (5318/ 3الصحا  ) ويقال له اجلغندر، أو اجلكندر ابلفارسية. انظر:
363). 

/ 6) العني . انظر: كتابقثاءة واحدهاخليار،  وهو :: بكسر القاف وضمها لغتانالقثــاء(6) 
256). 

 (75/ 6العني ) كتاب  : عود هندي جيعل يف البخور والدواء.القســـط(3) 
 (. 635/ 2) املنري يف النسخة )الليموا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املصبا ( (6

 حيذف وبعضهم الزيتون مثل زائداتن والنون والواو معرب معروف مثر زيتون والليمون: وزان
 (.635/ 2)  املنري انظر: املصبا  .ليمو ويقول النون

، وفيه لغة واجللجالن: مثر الكزبرة ،بضم الباء وفتحها: نبات اجللجالن إذا كان رطبا الــكزبرة(3) 
 اف وبدال مهملة.وتسمى بلغة اليمن تقدة بكسر التاء املثناة وسكون القأخرى الكسربة، 

 .(662/ 2املصبا  املنري ) ،(328/ 6( )58/ 3العني ) انظر: كتاب
وفيه لغة أخرى )كروايء( ابملد، قال الزبيدي: وتقول العامة )الكراواي( بزايدة األلف،  الـــكراواي (7)

 لسان العرب ". انظر:معروف بزر وحكى أبو حنيفة أهنا ليست عربية، قال الزبيدي: "إنه
 .(615/ 61اتج العروس )، (222/ 56)

عشب ثنائي احلول من الفصيلة اخليمية له جذر وتدي  ،)الكرواي( وميد" املعجم الوسيطويف 
وساق قائمة متفرعة ورقته كثرية التفصص ومثرته من األفاويه تعرف ببزر الكرواي يتخذ منه 

 .(786/ 2) ". املعجم الوسيطشراب منبه
يف النسخة )القثاء( دون النقط لكن مر ذكره ومل أجد كلمة يف كتاب املعاجم هبذا الوزن إال (8) 

 .(265/ 2) القثاء فلعله )الثفاء( الذي مر ذكره كما يف روضة الطالبني
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، (6)، واجلوز(3)اقمَّ ، والس  (6)ة[ب  لْ واحل  ، ](2)، وحب الكتان(5)مسموالسِّّ 
 .(55()1)، والفلفل، والثوم، والبصل، والدارصيين(8)، والبندق(7)، والفستق(3)واللوز

 

                                                             

: هو اجللجالن. .  وقيللزج، مفسد للمعدة والفم بكسر السني: هو حب احلل الســمسم(5) 
القاموس احمليط ، (656/ 52لسان العرب ) ،(563)ص:  للرازي خمتار الصحا  انظر:

 .(5523)ص: 
نباٌت يزرع مبصر وما يليها له زهر أزرق، وله ، ويقال له بزر الكتان، والكتان: حب الكــتان(2) 

 .(585التعريفات الفقهية )ص: انظر:  تنسج الثياب.بزر ي عتصر وي ستصبح به، ومن الكتان 
 .(556/ 5الصحا  )يف النسخة )واحللبا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6

املصبا  املنري . انظر: يؤكل معروف احللبة بضم احلاء والالم تضم وتسكن للتخفيف حب
(5 /533). 
وهي من شجر سني وامليم املشددة املفتوحة على وزن رمان: مثر معروف : بضم الالسمــاق(3) 

، وال توجد أبرض العرب إال القفاف واجلبال، وله مثر حامض، عناقيد فيها حب صغار يطبخ
 .(333/ 26اتج العروس ) يف الشام. انظر:

 .(875/ 6الصحا  ) وهو معروف. انظر: فارسي م ع رَّبٌ  :اجلوز(6) 
 (3) :  .(572/ 56هتذيب اللغة ). انظر: م ْعر وف من الّثماراللَّوز 
/ 2املصبا  املنري ) . انظر:قل معروف وهو معربب :بضم التاء والفتح للتخفيف :الفستق(7) 

372) 
. محل شجر كاجللوز ويف التهذيب يف ابب اجليم اجللوز البندق ،املأكول معروف :البنــدق(8) 

 .(68/ 5املصبا  املنري ) انظر:
 .(632/ 55اتج العروس )، قال الزبيدي: إنه معروف عند األطباء. انظر: الدارصـــيين(1) 

". ويف هامش  قشر شجر صيين يشرب ماؤه مغلًيا حملى ابلسكر ويقول أمحد رضا: "هو
معجم منت اللغة  . انظر:عامل ابسم القرفةيعرف يف لبنان وجبل كتاب معجم منت اللغة: إنه 

 .(625/ 6))موسوعة لغوية حديثة( ألمحد رضا عضو اجملمع العلمي العريب بدمشق
 .(232/ 6حتفة احملتاج )، (265/ 2روضة الطالبني )انظر: (55) 
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: وهو (2)رساو  واجل  ، (5)ة[والذر ]واألقوات من احلبوب: احلنطة، والشعري،  
، (6)خنأصغر حبا منها، وأصله كالقصب، والد   ةحب صغري من جنس الذر 

 ،(1)، واملاش(8)والعدس ،(7)صمَّ ، واحلِّ (3)وهو الفول، واللوبيا (6)، والباقال(3)واألرز
 
 
 
 
 

                                                             

 .(265/ 2روضة الطالبني )يف النسخة )والذرا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
، ويف كتب وقيل نوع من الدخن ،حب يشبه الذرة وهو أصغر منها :بفتح الواو اورساجلــ(2)  

 .(652/ 63اتج العروس )، (17/ 5املصبا  املنري )انظر:  .املعاجم إنه الدخن
جدا، ابرد ايبس، حابس : حب اجلاورس، أو حب أصغر منه، أملس الدال ضمب الــدخن(6) 

 .(652/ 63اتج العروس ) ،(5516القاموس احمليط )ص:  انظر: للطبع.
األرز: فيه ست لغات: أرز: بضم اهلمزة وتشديد الزاى؛ وأرز: بفتح اهلمزة وتشديد الزاى؛ (3) 

وأرز: بضم اهلمزة والراء، والزاى، خمففا؛ وأرز: بضم اهلمزة واسكان الراء؛ ورز: بغري ألف، 
 .(565/ 5النظم املستعذب ) . انظر:نز: بزايدة نونور 

 ،والتخفيف مع املد ويكتب ابأللف ،التشديد مع القصر ويكتب ابلياء :فيه لغتان البـــاقلى(6) 
 (551حترير ألفاظ التنبيه )ص:  . انظر:ويقال له الفول

ابن األعرايب اللوبيا مذكر ميد ويقصر يقال هو اللوبياء اللوبيا قال اجلواليقي يف املعرب قال (3) 
 املصدر السابق. . انظر:واللوبيا واللوبياج

/ 5النظم املستعذب ) انظر: : بكسر احلاء وتشديد امليم: حب معروف أصفر اللون.احلمــص(7) 
565). 

 انظر: عدسة. منه احلبة الواحدة، و من احلبوب يقال له: العلس والعدس والبلس :العــدس(8) 
 .(32/ 2هتذيب اللغة )

هو معرب أو مولد واملولد الذي مل تتكلم به العرب و  :حب معروف :بتخفيف الشني املــاش(1) 
 .(551حترير ألفاظ التنبيه )ص:  . انظر:أبدا
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 ةوهو اجللبان، وتسمى هذه ما عدا احلنطة والشعري والذر  (5)[انم  ط  رْ واهل  ]
 .(6()2)قطنية

  .(3)"القطنية احلبوب ما عدا القمح والشعري"وقال املاوردي: 
 .(6)ومن الفواكه التمر والزبيب خاصة

يف القدمي دون اجلديد  (3)وأوجب الشافعي هنع هللا يضر الزكاة يف ستة أشياء
 الصحيح:

 
 

                                                             

(، 6/65سخة )القرطمان( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )يف الن( (5
 (.2/265وروضة الطالبني )

ويقال له أيضا اخللر بضم اخلاء املعجمة  ،بضم اهلاء والطاء هو اجللبان بضم اجليم اهلرطمانو 
 .(551حترير ألفاظ التنبيه )ص: . انظر: وتشديد الالم املفتوحة وبعدها راء

القاف والطاء والنون أصل "، يقول ابن فارس: قطنمن " بفتح القاف وسكون الطاء: القطنــية(2) 
القطنية اسم جامع للحبوب اليت تطبخ وذلك ، و صحيح يدل على استقرار مبكان وسكون

 واألرز والسمسم وليس القمح والشعري من القطاين مثل العدس والباقالء واللوبياء واحلمص
 ،(553/ 6مقاييس اللغة ) ومسيت هذه احلبوب هبذا االسم لقطوهنا يف بيوت الناس. انظر:

 .(651/ 2املصبا  املنري ) ،(562/ 5النظم املستعذب )
 .(65/ 6العزيز شر  الوجيز )، (235/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(6) 
 .(232/ 6احلاوي الكبري )(3) 
 .(286/ 5املهذب )، (255/ 6احلاوي الكبري )(6) 
ومما حكْوا فيه وهي: الزيتون، والعسل، والزعفران، والورس، والقرطم، والرتمس قال اإلمام: "(3) 

مس "، وحب الفجل، ومل يذكر املصنف الزعفران مع أن القول القدمي فيه الرتدد  يف القدمي الرت 
وأما الزعفران فاألشهر أنه كالورس فال زكاة فيه يقول النووي: " وجوب الزكاة لشبهه ابلورس

/ 6اجملموع )، (263/ 6هناية املطلب )". انظر: وجتب يف القدمي ،على الصحيح اجلديد
366). 
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الزكاة فيه بدو صالحه  (2)[وجوب]فعلى القدمي وقت  ،(5)أحدها: الزيتون
 واسوداده، ويف اشرتاط بلوغه نصااب وجهان:وهو نضجه 

ما خيتص  كليف  أن فيه و  (3)، وعن ابن القطان(6)أشهرمها: أنه يشرتط
  .(6)القدمي إبجياب الزكاة فيه قولني

  .(3)أخرج عشره زيتوان ،كالبغداديالزيت  مث إن كان الزيتون ال جييء منه 
 وإن كان جييء منه: فثالثة أوجه:

عند املعظم وهو املنصوص أنه إن شاء أخرجه زيتوان، وإن شاء  :أصحها
 .(7)أخرجه زيتا، وهو أوىل

 .(8)واثنيها: أنه جيب إخراجه زيتا، وال جيب إخراجه زيتوان، وغلط قائله
  .(1)واثلثها: عكسه

                                                             

فأما الزيتون فله يف إجياب زكاته قوالن: أحدمها: وهو قوله يف القدمي فيه قال املاوردي: "(5) 
ذهب هو عدم وجوب الزكاة فيه ونقل النووي اتفاق األصحاب عليه، "، واملعتمد يف املالزكاة

نه ليس أل ؛والصحيح يف هذه املسائل كلها هو القول اجلديد :قال أصحابناقال النووي: "
روضة ، (363/ 6اجملموع ) ،(266/ 6احلاوي الكبري ) ة".قول القدمي حجة صحيحلل

 .(265/ 2الطالبني )
 (. 6/62ملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )الوجوب( وا( (2

 .(363/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (6) 
تتلمذ على ابن سريج، وله البغدادي  أبو احلسني أمحد بن دمحم املعروف اببن القطان هو(3) 

أليب إسحاق  طبقات الفقهاءه(. انظر: 661) :وفروعه، تويف سنةمصنفات يف أصول الفقه 
 .(278)ص:  البن كثري طبقات الشافعيني، (556)ص: 

 .(62/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(6) 
 .(265/ 6البيان ) انظر:(3) 
 .(363/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (7) 
 .(263/ 6هناية املطلب )انظر: (8) 
 السابق. انظر: املرجع(1) 
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  .(5)حال كونه زيتوان ال زيتا يف واجلمهور على القطع ابعتبار النصاب
 زيتا فيما جييء منه الزيت ويؤخذ عشره. أنه يعترب (2)وفيه وجه

  .(6)وال خيرص الزيتون
ب  سْ وإذا أخرج العشر زيتا فالك  "قال اإلمام: 

الذي خيرج من عصريه ال  (3)
نقل فيه عندي، ولعل األظهر أنه جيب تسليم نصيب الفقراء قيمة إليهم خبالف 

 .(3)"، قال: وفيه احتمالبوبوالتنب املنفصل عن احل (6)صيلقال
 .(8)عسل النحل، قال يف القدمي: حيتمل أن جيب فيه الزكاة :(7)]الثاين[ 

 ولألصحاب طرق:
 .(1)أحدها: أن فيه قولني، القدمي وجوب الزكاة فيه

 .(55)والثاين: أن فيه قولني يف القدمي
 

                                                             

 .(363/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر (5) 
 وهو  وجه شاذ مردود. انظر املرجع السابق.(2) 
 .(265/ 6البيان )انظر: (6) 
ــْسب  (3)   .(256/ 5الصحا  ) . انظر:ابلضم: عصارة الدهن الك 
: من القصل وهو القطع وهو ما يقطع من الزرع أخضر ويعلف به الدواب، وقيل هو القــصيل(6) 

/ 2املصبا  املنري )، (668/ 55) لسان العربالشعري يقطع ويعلف به الدواب. انظر : 
653). 

 .(267/ 6هناية املطلب )(3) 
السياق ويدل عليه ما يف اهلامش خبط مغاير )لعله الثاين(  يف النسخة )يف( واملثبت ما يقتضيه( (7

 (. 6/62وكما يف العزيز شر  الوجيز )
 .(556/ 6حبر املذهب )، (263/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(8) 
 .(363/ 6اجملموع ) (265/ 6البيان )انظر: (1) 

 .(363/ 6اجملموع )انظر (55) 
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  .(5)الثالث: القطع أبهنا ال جتب
 . (6)يف الزيتونأوجبناها، ففي اعتبار النصاب فيها الكالم املتقدم / (2)فإن

وال فرق بني أن يكون النحل ملكه أو أخذه من املواضع "قال اإلمام: 
 .(3)"املباحة

  .(3)، وهو مثر شجر ابليمن أصفر يصبغ به(6)الــورسالثالث: 
  .(7)القدمي أن الزكاة جتب فيه

؛ (8)الزعفران وقال من قال: يف الورس العشر حيتمل أن يقال مبثله يف
الشرتاكهما يف املنفعة والفائدة، وحيتمل أن ال يوجب فيه شيئا، ومنهم من رتبه 

  .(1)على الورس
ب يف قليله جتا مل يشرتط النصاب على املشهور، بل مفإن أوجبنا الزكاة فيه

 .(55)وكثريه
                                                             

 .(366/ 6اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(5) 
 ب(./575( هناية اللوحة )(2

 .(363/ 6اجملموع )وهو أنه يعترب فيه النصاب، وهو املذهب. انظر: (6) 
 .(263/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 
"، وقال الفريوز الورس: نبت أصفر يكون ابليمن يتخذ منه الغمرة للوجه قال اجلوهري: "(6) 

رع فيبقى عشرين سنة، انفع للكلف الورس: نبات كالسمسم، ليس إال ابليمن، يز أابدي: "
القاموس  ،(188/ 6الصحا  )". طالء، وللبهق شراب، ولبس الثوب املورس مقو على الباه

 .(671احمليط )ص: 
 .(188/ 6الصحا  ) انظر:(3) 
قال املاوردي: قد علق الشافعي وجوب الزكاة فيه يف القدمي على صحة احلديث. انظر: (7) 

 .(266/ 6هناية املطلب )، (263/ 6احلاوي الكبري )
 .(623/ 3لسان العرب ) انظر: الصبغ املعروف، وهو من الطيب. هوالزعفران: (8) 
 .(78/ 6التهذيب )، (36/ 6حلية العلماء )انظر: (1) 

 .(262/ 2روضة الطالبني )، (66/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:(55) 
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القـــ رط مالرابع: 
  .(2)الزكاة فيه، والقدمي وجوب (5)

 يف العصفر نفسه. (6)ابن كج (3)، وأجراه(6)ويف اعتبار النصاب اخلالف
 .(3)اخلامس: الرتمس والقدمي وجوب الزكاة فيه

  .(7)لجْ السادس: حب الف  
  .(8)قال ابن كج: القدمي وجوب الزكاة فيه

 .(1)"ومل أره لغريه"قال الرافعي: 
 

                                                             

يستعمل زهره اتبال وملوان للطعام هو حب العصفر،  القرطم بضم القاف والطاء وبكسرمها(5) 
 . (727/ 2املعجم الوسيط ) ،(318/ 2املصبا  املنري ). انظر ويستخرج منه صباغ أمحر

 .(63/ 6العزيز شر  الوجيز )، (262/ 6البيان )انظر: (2) 
 .   (363/ 6)اجملموع ، (63/ 6العزيز شر  الوجيز )واملذهب هو اعتبار النصاب فيه. انظر: (6) 
طريقان. قيل:   مقصوده أن يف وجوب الزكاة فيه خالف، قال النووي: "ويف العصفر نفسه(3) 

 .(262/ 2روضة الطالبني ) ."كالقرطم، وقيل: ال جتب قطعا
 ،املذهب يفأصحاب الوجوه من القاضي أبو القاسم الدينوري  يوسف بن أمحد بن كجهو (6) 

: سنة، تويف قد وقف عليه الرافعيو التجريد  ، من تصانيفه:أيب احلسني بن القطان تتلمذ على
طبقات الشافعيني )ص: ، (661/ 3طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ه(. انظر:356)

 .(511/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (633 -636
 .(636/ 6كفاية النبيه )،  (63/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 
ــجْ الف  (7)  "، وقال الفريوز آابدي معروف بقل بضم الفاء وسكون اجليم قال الرازي: "الفجل لـ

، واحدهتا: ابهلاء، جيد لوجع املفاصل، والريقان، )أصل األشجار( هذه األرومة "الفجل
العقارب وحب الفجل: دواء آخر، ومنه يتخذ ولوجع الكبد، واالستسقاء، وهنش األفاعي و 

"، لكن نقل الزبيدي عن احلكيم بن داوود أنه نوع من أنواع هذا الفجل يوجد دهن الفجل
القاموس احمليط )ص: ، (263. خمتار الصحا  )ص: يف مصر ويتخذ دهن الفجل من بزره

 .(538/ 65اتج العروس ) ،(5535
 .(633/ 6كفاية النبيه )،  (63/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (8) 
 .(63/ 6العزيز شر  الوجيز )(1) 
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 فصل
وهو  (2)معترب يف املعشرات (5)، فالنصابالنصــابوأما القدر املوجب وهو 

  .(6)، وهو محل البعري(3)ستون صاعا (6)مخسة أوسق، والوسق
  .(8)وسيأيت يف زكاة الفطر (7()3)والصاع أربعة أمداد

 

                                                             

قدر من هو  ويف اصطال  الفقهاء يف ابب الزكاة  ء ومرجعهيأصل الش لغة هو النصاب:(5) 
النظم ، (226/ 5الصحا  ). انظر: املال الذي إذا بلغه جتب فيه الزكاة، حنو مائيت درهم

 .(552)ص: حترير ألفاظ التنبيه ، (532/ 5املستعذب )
 .(367/ 6اجملموع )، (255/ 6احلاوي الكبري )، (532/ 8خمتصر املزين )انظر: (2) 
ــق(6)  وهو محل البعري،  مخسة أرطال وثلث، :والصاع –ملسو هيلع هللا ىلص  -: ستون صاعا بصاع النيب الوسـ

كيلو جرام، وعلى هذا فيكون النصاب ( 565,655ويساوي ابلوزن املعاصر عند اجلمهور )
، (335/ 2( املصبا  املنري )5633/ 3) للجوهريالصحا   ( كيلو جرام. انظر:362,6)

اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية حملمد صبحي بن حسن 
 .(533/ 5الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي )(، 87حالق )ص

وهو  يذكَّر ويؤنَّث ومجعه أصواع على األول، وأصوع على الثاين، الذي يكال به، هو الصـــاع(3) 
( كيلوين 2,573يساوي ابلوزن املعاصر عند اجلمهور ) أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث،

 ، اإليضاحات(761القاموس احمليط )ص: ومائة وستة وسبعون جزءا من األلف. انظر: 
 (.87العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية )ص

 .(531/ 5النظم املستعذب )، (5633/ 3الصحا  )انظر: (6) 
ويساوي ابلوزن  مكيال وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز، ورطالن عند أهل العراق املـــد(3) 

( جراما، وعند الرافعي الرطل 618,56( درمها )528ي )املعاصر بناء على أن الرطل البغداد
خمتار الصحا  )ص: ( جراما. انظر: 351,521( درمها فيكون املد )565البغدادي )

-553، اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية )ص(212
556.) 

 .(665/ 5ملصبا  املنري )نظر: اا(7) 
 (.358انظر: )ص: (8) 
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  .وثلث (5)واملد رطل
ئة ايكون الوسق مف، وهو ثلثا من، (2)مخسة أرطال وثلث رطل :وقيل

 .(6)اوستني من
ابملن الصغري،  نٍّ ئة م  ائة صاع، وهو ثالث ماومجلة األوسق اخلمسة ثالث م

أربعني منا ستة و و  ائة منافيكون ثالث م ،ئة درهماوأما ابلكبري الذي هو ست م
  .(6)وهو ابألمداد ألف مد ومأات مد، (3)]من[ وثلثي

ئة ابغداد م، واألصح أن رطل (3)ئة رطلاوابلرطل البغدادي ألف وست م
  .(7)ومثانية وعشرون درمها وأربعة أسباع درهم

 

                                                             

وهو معيار يوزن به، وقيل: إنه مما يكال به نصف منا والرَّطل )أي ابلكسر والفتح(  الـــرِّطل(5) 
أيضا، وذكره صبحي حالق يف املوازين، والرطل فيه اختالف كثري والراجح عند اجلمهور أنه 

/ 3الصحا  )ما. انظر: ( جرا218,6183( درمها، وهو يساوي ابلوزن املعاصر )528)
، اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان (265/ 5املصبا  املنري )، (5751

 (.577والنقود الشرعية )ص:
 .(665/ 5املصبا  املنري )، (66/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (2) 
أمناء، وهو أفصح من املنا مقصور: الذي يوزن به، والتثنية منوان، واجلمع قال اجلوهري: "(6) 

ـــن "، واملن رطالن ابتفاق العلماء فيكون مساواي ابلوزن املعاصر بناء على الراجح عند املـ
اإليضاحات العصرية  ،(2317/ 3الصحا  )( غراما. انظر: 617,5138اجلمهور )

 (.572للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية )ص:
ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز ( (3

(6/63.) 
 .(252/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(531/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )انظر: ( (3
 .(72/ 6هناية احملتاج )انظر: ( (7
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ئة افعلى هذا األوسق اخلمسة ابلرطل الدمشقي ثالث م" :قال النووي
  .انتهى (2()5)"ةيَّ وقِّ واثنان وأربعون رطال ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أ  

 .(3)وربع ابلكيل املصري (6)وهو ستة أرادب
 
 
 
 
 
 

                                                             

ـــة(5)  ، وهي تساوي ابلوزن املعاصر وهي عند العرب أربعون درمها الياء مزة وتشديدبضم اهل األوقي
، اإليضاحات العصرية للمقاييس (331/ 2املصبا  املنري )( جراما. انظر: 16,652)

 (.566واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية )ص:
 .(368/ 6اجملموع )(2) 
، ومجعه أرادب، و أيخذ أربعة وعشرين صاعا وهوألهل مصر، مكيال معروف  اإلردب(6) 

املصبا  املنري  ،(73/ 53ذيب اللغة )انظر:  هت. ( كيلو جراما62,2يساوي ابلوزن املعاصر )
 (.77، اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية )ص:(223/ 5)
صري ستة أرادب وربع، واعتمده الرملي يف هناية احملتاج، واخلطيب يف قدره املصنف ابلكيل امل(3) 

السبكي خبمسة أرادب ونصف وثلث، واعتمده شيخ اإلسالم زكراي  همغين احملتاج، وقدر 
  .األنصاري يف أسىن املطالب، لكن يظهر أن كل واحد قدره حبسب ما كان يف زمانه

فة: "وقال بعض احملققني هذا حبسب السابق، على التحعبد احلميد الشرواين يف حاشيته قال 
وإال فالنصاب اآلن ابلكيل املصري أربعة أرادب وسدس بسبب كرب ما يكال به اآلن حىت 
صارت األربعة األرادب وسدس بقدر الستة األرادب والربع من األرادب املقدرة نصااب 

حملتاج يف شر  حتفة ا ،(638/ 5نظر: أسىن املطالب يف شر  روض الطالب )اسابقا". 
(، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج 236/ 6املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )

 (.72/ 6(، هناية احملتاج إىل شر  املنهاج )83/ 2)



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

060 
 

وهو وهم،  ،(2)أربعة وعشرون صاعا ردبوالروايين: اإل (5)وقال األزهري
  .(6)ردب مثانية وأربعون صاعاواإل ،ردبإوذلك نصف 

 والقدر املذكور تقريب أو حتديد فيه ثالثة أوجه:
 .(3)أصحها: أنه حتديد
والرطلني فعلى هذا حيتمل نقصان القدر القليل كالرطل ، واثنيها: أنه تقريب

  .(6)واخلمسة
املقتصد / (7)رقْ والوِّ  (3)ارقو األوساق هي األ  " :وحاول اإلمام ضبطه، فقال

كل نقصان لو وزع على األوسق اخلمسة مل تعد منحطة عن فئة وستون منا، ام
مل حيتمل، فإن أشكل احلال  ،مل يضر، وإن عدت منحطة عنه ،حد االعتدال

 .(8)"ب وهو األظهرجيب، وحيتمل أن يقال جيفيحتمل أن يقال ال 
                                                             

اعتىن ابلفقه أوال مث ابللغة حىت صار فيه ، دمحم بن أمحد بن األزهري اهلروي أبو منصورهو (5) 
 وهو مطبوع، هتذيب اللغة  : إماما، تتلمذ على أيب القاسم البغوي وابن السراج، من مصنفاته

، وغريها، تويف سنة: تفسري القرآنوهو خمطوط، و غريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء و 
 .(655/ 6كلي )األعالم للزر ، (66/ 2الوايف ابلوفيات ) انظر: .ه(675)
 .(63/ 6حبر املذهب )، (73/ 53ذيب اللغة )انظر: هت(2) 
مثانية وأربعون صاعا بل كلهم  مل أجد يف كتب اللغة واملعاجم، وال يف كتب الفقه أن اإلردب(6) 

، (353/ 5لسان العرب )، (223/ 5املصبا  املنري )ذكروا أنه أربعة وعشرون صاعا. انظر: 
 .(316/ 2اتج العروس )

حتفة احملتاج ، (368/ 6) للنووياجملموع ، (63/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 
  .(236/ 6يف شر  املنهاج )

  .(266/ 6البيان )انظر: (6) 
ـــر(3)  ال مشر: وأهل العربية يسمون قبكسر الواو وهو احلمل. قال األزهري: " األوقار مجع وِّق

وأكثر ما يستعمل الوقر يف محل "، وهو الذي أراده اإلمام. وقال اجلوهري: "الوسق الوقر
 .(838/ 2الصحا  )، (587/ 1هتذيب اللغة )". انظر: البغل واحلمار

 .أ(/572( هناية اللوحة )(7
 .(262-265/ 6هناية املطلب )(8) 
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والثالث: أنه على التحديد يف الكيل والتقريب يف الوزن؛ ألن الكيل األصل 
  .(5)وقدر ابلوزن استظهارا

ئة رطل ومل يبلغ اواملوزوانت خمتلفة، فإذا بلغ التمر ابلوزن ألفا وست م
  .(2)فال زكاة فيه ،ئة صاعاثالث م

وجبت الزكاة  ،ئة رطلاوست م (6)ا[لف]أئة االثالث م صعوإن مل يبلغ اآل
  .(3)فيه

 ويف الفصل مسائل:
د فيها املعشر مخسة أوسق، فأما مثرة النخل والعنب تاحلالة اليت يع األوىل:

  .(6)فيعترب فيها هذا القدر مترا وزبيبا ومها حالتا كماهلما
من السنابل وأما احلبوب فيعترب بلوغها نصااب بعد اجلفاف واإلخراج 

  .(3)تنبنقية من التوال
 :بوقشورها على ثالثة أضر 

 اةعترب منقتف ،وال يدخر فيه كقشر احلنطة ،أحدها: قشر ال يؤكل مع احلب
 .(7)عنه

 
 

                                                             

 .(368/ 6اجملموع )، (11/ 6حبر املذهب )انظر: (5) 
 .(11/ 6حبر املذهب )انظر: (2) 
 يف النسخة )ألف( ابلرفع، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(6) 
 .(11/ 6حبر املذهب )انظر: (3) 
 .(61/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(35/ 6)انظر: املرجع السابق (3) 
 .(652/ 6اجملموع ) انظر:(7) 
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 ،احلب فيه وال يؤكل معه كقشر األرز (5)]يدخر[والثاين: قشر 
  .(6()2)والعلس

ألنه  ؛فيعترب بلوغه مع قشره األعلى عشرة أوسق إن ادخر فيه :فأما األرز
  .(3) إذا صفي منه عاد إىل النصف

فيعترب بلوغه قدرا يكون اخلارج  الثلث وقال الشيخ أبو حامد: قد خيرج منه
 . (6)منه نصااب فال زكاة فيه حىت يبلغ سبعة أوسق ونصف

  .(3)واملذهب األول
هريرة جيعل األرز كالعلس ويقول ال زكاة فيه كان ابن أيب "قال املاوردي: 
  .(7)"حىت يبلغ عشرة أوسق

 ،وقال سائر أصحابنا: ال أثر هلذا القشر، فإذا بلغ مخسة أوسق بقشره
  .(1)به ورمبا طحن معه خبالف قشر العلس (8)[قتصيل]ألنه  ؛وجبت

 .(55)"وما نقله عن األصحاب شاذ ضعيف"قال النووي: 
                                                             

 (.6/35يف النسخة )يتغري( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (5
هو مثل  :وقيل، : ضرب من القمح، يكون يف الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمنالعلــس(2) 

/ 6الصحا  )، (68/ 2هتذيب اللغة )انظر: هو العدس.  :وقيل .الرب إال أنه عسر االستنقاء
 .(326/ 2املصبا  املنري ) ،(162

 .(267/ 2روضة الطالبني ) انظر:(6) 
 .(235/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(3) 
 .(675/ 6كفاية النبيه )،  (35/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
، (76/ 6هناية احملتاج )، (238/ 6حتفة احملتاج )، (656/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (3) 

 .(83/ 2مغين احملتاج )
 .(235/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(7) 
 .(653/ 6اجملموع )يف النسخة )يلصق(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (8) 
 .(675/ 6كفاية النبيه )انظر:  (1) 

 .(653/ 6اجملموع )(55) 
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فال يكون ما أورده عليه صحيحا،  ى،القشرة السفل قلت: مراد املاوردي
فحكى الوجه املذكور يف القشرة  ،وقد صر  به الروايين ،(5)وكالمه يشعر به

  .(2)"وهو األصح عندي"األصلية اجملزأ، قال: 
اجملزأ الالصقة ال أثر هلا  ى: القشرة السفل(6)وقال بعض شارحي الوسيط

 .به (3)]هبا اللتصاقها[عند سائر أصحابنا، وجتب الزكاة إذا بلغ مخسة أوسق 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ى يف األرز حيث ما عقب به املصنف على النووي صحيح فاملاوردي يتكلم عن القشرة السفل(5) 
وأما األرز فعليه قشراتن، القشرة األوىل اليت ال يطبخ هبا، وال يؤكل معها الحتساب هبا  قال: "

كقشرة العلس اليت ال يطبخ هبا والقشرة السفلى احلمراء الالصقة به، فقد كان أبو علي بن 
، لغ عشرة أوسقأيب هريرة جيعلها كقشرة العلس ال حيتسب هبا، وال جيعل فيه الزكاة حىت يب
الزكاة، اللتصاق  هوقال سائر أصحابنا: ال أتثري هلذه القشرة، وإذا بلغ مخسة أوسق وجبت في

واملراد ابلقشر ". وهذا الذي قاله ابن الرفعة حيث قال: "هذه القشرة هبا، وإنه رمبا طحن معها
ا ويف ابب الراب: يف األرز: القشر األعلى، أما األسفل وهو األمحر، فقد قال يف "احلاوي" هن

احلاوي الكبري   ". انظر:إن الذي ذهب إليه أكثر األصحاب أن النصاب معه مخسة أوسق
 .(675/ 6) كفاية النبيه  ،(235/ 6)
 .(551/ 6حبر املذهب )(2) 

 .مل أقف على من يقصده املصنف رمحه هللا( (6
تكملة املطلب ياق كما يف يف النسخة )منها التفافها( واملثبت ما يقتضيه الس(3) 

 (.565)ص:العايل
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كل حبتني    (2)]على[إنه يبقى بعد الدايس " :العلس قال الشافعي/ (5)وأما 
  ".(6) (3)خفيفة أو مهراس (6)كمام ال يزول إال برحى

زيل كان الصايف أوادخاره فيما ذكره أهله يف ذلك الكمام أصلح له، فإذا 
ويعترب بلوغه بعد  ،فال يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ،منه نصف املبلغ

اعترب أن يكون يف احلال مخسة  ،الدايس عشرة أوسق، فإن أزيل قشره يف احلال
 .(3)أوسق صافية

فيدخل ذلك  ة،ؤكل معه كالذر الضرب الثالث: قشر يدخر احلب فيه وي
 كما  ،نعماتوإن كان قد يزال  ،زكاه ،القشر يف االعتبار، فإذا بلغ فيه مخسة أوسق

 .(7)فيجعل حوارا ،احلنطة تقشر
 جهان:و من الباقال يف اعتباره  (8)سفلى[ال]ويف دخول القشرة 

  

                                                             

 أ(./572( هناية اللوحة )(5
 (. 6/35يف النسخة )بعد( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (2

األداة اليت يطحن هبا وهي حجران مستديران يوضع أحدمها على اآلخر ويدار والرحى  الرحـــا(6) 
 .(666/ 5املعجم الوسيط )، (652/ 53لسان العرب ) . انظر:على قطباألعلى 

بكسر امليم حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ منه وقد استعري للخشبة اليت يدق  املهــــراس ((3
/ 2املصبا  املنري ) . انظر:فيها احلب فقيل هلا مهراس على التشبيه ابملهراس من احلجر

367.) 
 .(553/ 6األم )انظر: (6) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(3) 
 .(652/ 6اجملموع )، (232/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(7) 
العزيز شر  ، (551/ 6حبر املذهب ) يف النسخة )العليا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف(8) 

 . (652/ 6اجملموع )، (35/ 6الوجيز )



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

066 
 

 .(6)وصححه الروايين ،(2): املذهب أهنا ال تدخل(5)"العدة"قال يف 
 ال يتمر يف كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان:( 3)ذي[ال]الرطب  فرع:

 ؛ ألنه أكمل أحواله.(6)اأصحهما: أنه يوسق رطب
واثنيهما: أنه يعترب فيه حالة اجلفاف كالذي يتمر، وعلى هذا إذا كان ال 

فيعترب أبقرب األرطاب شبها به، فإن بلغ  ،ن كان يفسد ابلكليةأبميكن جتفيفه 
  .(3)أخرج عشره ،به نصااب إذا جف

رداي، وعلى هذا فهل يعترب بنفسه أم  (7)وإن أمكن جتفيفه ولو صار حشفا
 فيه وجهان:  بغريه؟

 .(8)أحدمها: بنفسه، ويعترب بلوغه ايبسا نصااب، وإن كان حشفا قليل اخلري
فيقال: لو كان ذلك النوع الذي  ،األرطاب إليهوالثاين: أنه يعترب أبقرب 

 يتمر هل كان يبلغ متره نصااب؟
  .(1)فال ،وجب، وإال ،فإن بلغ

  

                                                             

العدة يف فروع الشافعية إلبراهيم بن علي الطربي املعروف أبيب املكارم الروايين ابن اخت (5) 
ه( 626الروايين صاحب "حبر املذهب" وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه، تويف سنة: )

 .(5521/ 2كشف الظنون )،  (656/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )انظر: 
 . (238/ 6حتفة احملتاج ) ،(73/ 6هناية احملتاج )، (652/ 6اجملموع )نظر: وهو املذهب. ا(2) 
 .(525/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 

 يف النسخة )اليت( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.( (3
  .(76/ 6هناية احملتاج )، (233/ 6حتفة احملتاج )،  (361/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (6) 
 .(262/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(567ص )أردأ التمر، والواحدة حشفة. انظر: املصبا  املنري:  احلشـــف(7) 
 (35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (556/ 6حبر املذهب ) انظر:(8) 
 .(556/ 6حبر املذهب )، (262/ 6احلاوي الكبري )انظر: (1) 
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  .(5)ال جيفف منه إىل ما جيفف يف إكمال النصابما وال خالف يف ضم 
إذا قلنا أهل السهمان شركاء  إال فيسلم عشره رطبا، (2)وعلى كل حال

والقسمة بيع فإنه يشكل قسم العشر؛ ألن الرطب ال يباع بعضه ببعض ويف وجه 
 .(3)شل عطخفيما إذا أصاب الن (6)اخلالص منه خالف أييت

  .(3)ركَّ اث والس  ي  لْ : الرطب الذي ال يتمر كاهلِّ (6)"املهـــذب"فائدة: قال يف 
  .بكسر اهلاء وإسكان الالم وايء مثناة من حتت وألف واثء مثلثة :اثي  لْ فاهلِّ 

  .كلفظ سكر القصب  :ركَّ والس  
 ،حدة الرأس ،اهللياث خنل صحيحة اجلذع": (7)قال أبو حامت الشيباين

   ،(1)مادة اجلريد، (8)الليف راءمح

                                                             

 .(361/ 6جملموع )نظر: اا(5) 
 كلمة )حال( مكررة هنا.(2) 
 (.223انظر: )ص:(6) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 
 ه(،373) :الفقيه، الشافعي املتوىف سنة املهذب أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي(6) 

املعجم ، (5152/ 2كشف الظنون )انظر:   .، شرحه النووي وغريهوهو: كتاب جليل القدر
 .(356املفهرس جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة )ص: 

 .(287/ 5ملهذب للشريازي )نظر: اا(3) 
اجلشمي السجستاين النحوي اللغوي، روى الكتاب عن هو سهل بن دمحم بن عثمان بن يزيد (7) 

 ،الطري، القرآن إعراب األخفش، تتلمذ عليه دمحم بن دريد واملربد وغريمها، من تصنيفاته:
ه(. 236) :سنة، وغري ذلك من الكتب، تويف املقصور واملمدود ،النبات ،املذكر واملؤنث

، (76اتريخ العلماء النحويني للتنوخي )ص: ، (13طبقات النحويني واللغويني )ص: انظر: 
 .(362/ 2وفيات األعيان )

ـــف(8)   ( 865/ 2املعجم الوسيط ) . انظر:قشر النخل الذي جياور السعف الواحدة ليفة الليـ
، واجلريد مجع جريدة وهي السعفة مادة الشيء: ما ميده، واملادة: كل شيء يكون مددا لغريه(1) 

اتج  ،(558/ 6لسان العرب ) الطويلة الرطبة، وقيل هي للنخلة كالقضيب للشجرة. انظر:
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 ،قيقة الشوكةد ،(3)السعف/ (6)متصلة ،(2)طويلة اخلوص ،(5)قائمة الفرع= 
 ،(7)[اقهاعذأ]مديل  ،(3)طويل الشمراخ ،(6)وأطوهلا عرجوان ،وهي أصح النخل

ورطبها  ،الطعم (8)]بشعة[بسرهتا  ،غليظة الغراس ،دقيقة األسفل ء،وقشرهتا صفرا
 .(1)"أطيب الرطب
وجذعها أشد أجذاع النخل،  ،وهي أرق الرطب ،مثرهتا صفراء خنلة والسكر

الليف، به سواد قليل، قائمة الفرع، مادة اجلريد، طويلة  اءجيدة الرأس، محر 
اسرتخاء، صافية اللون، مستديرة  (55)[صها]خو اخلوص، يف سعفها صفرة، ويف 

                                                                                                                                                  

 .(532/ 1العروس )
 .(233/ 8لسان العرب ). انظر: أعالهفرع الشيء (5) 
 .(5568/ 6الصحا  ) ،(286/ 3العني ) وواحده خوصة. انظر: اخلوص: ورق النخل(2) 

 أ(./576( هناية اللوحة )(6
 .(5673/ 3الصحا  )مجع سعفة وهي غصن النخل. انظر:  السعـــف(3) 
انظر: : أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل ايبسا. العـــرجون(6) 

 .(2533/ 3الصحا  )
، وقد وردا يف احلديث عن العثكالهو وأصله: يف العذق، و ، : هو الذي عليه البسرالشمـــراخ(3) 

" وكل غصنة من غصنة العثكال فيه مائة مشراخ فاضربوه هبا ضربة وا له عثكاال"خذ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .(236/ 7هتذيب اللغة ) مشراخ، ويف كل مشراخ ما بني مخس مترات إىل مثان. انظر :

/ 3) واللغات األمساء يف النسخة )أحداقها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف هتذيب(7) 
582) . 

 . انظر:هي العنقود على النخلة، والكباسة الكباسةبكسر العني وهي  واألعذاق مجع عــذق
 .(527/ 23اتج العروس ) ،(538/ 5العني )

 .(582/ 3)يف النسخة )شيقة( واملثبت ما يقتضيه السياف كما يف هتذيب األمساء واللغات(8) 
 .(582/ 3)انظر: هتذيب األمساء واللغات(1) 

/ 3) واللغات األمساء ا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف هتذيبيف النسخة )صوفه(55) 
582). 
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اجلريدة، غليظة الشوكة، ويف شوكتها سواد، طويلة العرجون والشمراخ، تؤكل 
  .(2)، وال متوت حىت تسقط أو تضرب(5)أو مدركة ،صفراء وأ ،خضراء

ة ثري خل قليلة اللحم والشحم كنرة هذين الصنفني من ال"متوقال العمراين: 
 .(6)"عكسهما (3)واملعقلي (6)املاء، ومترة الربين

ال يضم جنس من املعشرات إىل آخر يف إكمال النصاب، وال  الثانية:
والفول وغريمها من  ،واحلمص ،يضم الزبيب إىل التمر، وال احلنطة إىل الشعري

  .(3)األجناس، وال سائر أجناس احلبوب بعضها إىل بعض
 ،ويضم أنواع اجلنس الواحد بعضها إىل بعض وإن اختلفت يف اجلودة

للربين، واألصفر  (8)حاينيالص :ويضم أنواع التمر إىل بعض .(7)واللون ،والرداءة
لألمحر وغري ذلك، وأنواع الزبيب بعضها إىل بعض، وأنواع احلنطة بعضها إىل 

 .(1)بعض، وكذا أنواع الشعري
                                                             

مدركة: من أدرك الشيء إدراكا إذا بلغ وقته وانتهى، ويف الثمار أذا بلغت نضجها، قال (5) 
 .(568/ 27اتج العروس )، (37/ 55هتذيب اللغة )الزبيدي: "ومنه أدرك التمر". انظر: 

 .(582/ 3)واللغاتانظر: هتذيب األمساء (2) 
، مدور وهو : ضرب من التمر أمحر مشرب صفرة، كثري اللحاء، عذب احلالوة، ضخمالــــربين(6) 

   .(233/ 55احملكم واحمليط األعظم )، (275/ 8العني ) .أجود التمر
بفتح امليم وإسكان العني املهملة نوع من التمر معروف ابلبصرة وغريها من العراق  املعقلي (3)

لسان العرب ، (571حترير ألفاظ التنبيه )ص: هنع هللا يضر. انظر: منسوب إىل معقل بن يسار 
(55 /336). 
 .(236/ 6البيان )(6) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (76/ 6حلية العلماء ) انظر:(3) 
 .(281/ 5املهذب )، (267/ 6البيان ) انظر:(7) 
ضرب من متر املدينة، وقيل: هي عجوة املدينة نسبت إىل صيحان وهو كبش كان  الصيـــحاين(8) 

/ 2لسان العرب )يربط إىل النخلة فلما أمثرت النخلة نسبت مثرهتا إىل ذلك الكبش. انظر: 
 .(668/ 68)اتج العروس ، (622

 .(631/ 5أسىن املطالب )، (576/ 6النجم الوهاج )، (657 -653/ 6اجملموع )انظر: (1) 
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 ،واألسود ،يطلق على األبيض (5)و[وه]يجي والروايين: نقال البند 
  .(2)واحلامض وكذا غريها من القطاين ،واحللو ،واألمحر

ضرب من احلنطة يف الكمام منه حبتان،  ، وهو(6)ويضم العلس إىل احلنطة
من قشره؛ فقد مت النصاب،  ي  ولو كان عنده أربعة أوسق حنطة ووسق علس حن ِّّ 

نصاب أبن يكون عنده من العلس وسقان، به فأما ما يكمل  ،منه حَّ ن  تـ  وإن مل يـ  
ولو كان له ثالثة أوساق حنطة، فإن كان العلس الذي عنده قد حني من قشره؛  

مل يكمل إال ببلوغه أربعة  ،النصاب أبن يبلغ وسقني، وإن كان يف قشرهكمل 
 .(3)أوسق وعلى هذه النسبة

: فاختلفوا فيه، فقيل إنه حب يساوي الشعري يف صورته (6)توأما السل
  .(3)واحلنطة بطبعه وهو حار

وقال العراقيون والبغوي: إنه يشبه احلنطة يف اللون والنعومة، والشعري يف 
 .(7)برودته

 
 
 
 

                                                             

 .(557/ 6حبر املذهب )يف النسخة )وهل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 .(635/ 6كفاية النبيه )،  (557/ 6حبر املذهب )انظر: (2) 
 .(267/ 2روضة الطالبني )، (658/ 6)  اجملموع وهو املذهب. انظر: (6) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (68/ 2األم )انظر: (3) 

  . انظر:بضم السني وإسكان الالم وهو حب يشبه احلنطة لوان والشعري طبعا: تـــلْ الس  ( (6
 .(631/ 5سىن املطالب )أ ،(283/ 5املصبا  املنري )

 .(651/ 6اجملموع )، (261/ 6هناية املطلب )قال هبذا القول الصيدالين وآخرون. انظر: (3) 
 .(35/ 6العزيز شر  الوجيز )، (81/ 6التهذيب )انظر: (7) 
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وهو الصواب؛ فإن أهل العلم قالوا: هو شعري ال / "(5): قال ابن الصال 
  .(6)"يتربدون بسويقه (3)[احلـــجازأهل و ] ،(6)غ ْورابل (2)]يكون[قشر له أجرد 

 وعلى كل حال فله شبه بكل منهما، وفيه ثالثة أوجه:
 .(3)أحدها: أنه من جنس الشعري

 .(7)والثاين: أنه يضم للحنطة
  .(8)وأظهرمها: أنه ال يضم إىل واحد منهما، بل هو أصل بنفسه

وزعم املتويل أنه ال خالف أنه ال يضم إىل احلنطة، وإمنا اخلالف يف أنه 
  .(1)يضم إىل الشعري أو مستقل

                                                             

 .ب(/576( هناية اللوحة )(5
، (267/ 7العني )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف كتاب (2) 

 .(556/ 6الوسيط )شر  مشكل و 
ــالغـــ ْور(6)  بفتح الغني، وسكون الواو، وهو هتامة وما يلي اليمن، وقيل: ما بني ذات عرق إىل  :ـ

/ 6البحر غور هتامة، ومسي بذلك؛ الخنفاضه من األرض. انظر: هتذيب األمساء واللغات: )
 (.365وض املعطار: )ص (، الر 236/ 3معجم البلدان: )، (237

  (.267/ 7)كتاب العني   ثبت ما يقتضيه السياق كما يف)واحلجاز( وامل ةيف النسخ(3) 
روف، وحّدها من ختوم صنعاء من العبالء وتبالة إىل ختوم عابلكسر: إقليم م -واحلجاز 

هتامة الشام، ومنها: مكة على قول، واملدينة، والطائف وغريها، ومسي حجازا؛ ألنه حجز بني 
 وما بعدها. (258/ 2)معجم البلدان: (، 85/ 6)وجند. انظر: هتذيب األمساء واللغات: 

 .(552/ 6شر  مشكل الوسيط )(6) 
 .(267/ 6البيان )انظر: ( (3
 .(261/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7

/ 6) حتفة احملتاج، (651/ 6اجملموع )، (32/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (8) 
231). 

مل يصر  املتويل بنفي اخلالف يف ضمه إىل احلنطة، بل قال: إن السلت ال يضم إىل احلنطة وال ( (1
إىل الشعري، وذكر قوال أليب على الطربي أبنه يضم إىل الشعري. انظر: تتمة اإلابنة 
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فإن  ين جواز بيعه ابحلنطة أو الشعري متفاضال،توعلى هذه األوجه يب
مل جيز بيعه  ،وإن ضممناه إىل الشعري ضممناه للحنطة، مل جيز بيعه هبا متفاضال،

  .(5)جاز بيعه ابحلنطة والشعري متفاضال ،به، وإن جعلناه جنسا مستقال
 .الدخننوع من  (2)واجلاورس

هل يثبت حكمها فيما عدا  (6)اخللــطةمث حكاية ثالثة أوجه أبن  :الثالثة
 املاشية من الثمار والزروع وغريها؟

 .(3)األصح ثبوهتا مطلقا
 .(3( )6)]والثاين: املنع[

  .(7)والثالث: ثبوت خلطة الشيوع دون اجلوار
وإن ، مل يكمل ملك إنسان مبلك غريه يف عام النصاب ان،فإن قلنا: ال تثبت

 ضم ملك الشريك واجلار إىل ملك شريكه وجاره خاصة. ان،قلنا: تثبت
                                                                                                                                                  

 (653)ص:
 .(655/ 6اجملموع ) انظر:( (5

، ويف كتب نوع من الدخن :وقيل .حب يشبه الذرة وهو أصغر منها :بفتح الواو رســــاو  اجل  (2) 
 .(652/ 63اتج العروس )، (17/ 5املصبا  املنري )انظر:  .املعاجم إنه الدخن

 لطة بضم اخلاء: الشركة، وهي نوعان: اخل  (6) 
 توجد يف األموال كلها. حدمها: أن يكون املال بينهما على الشركة. فهذه خلطة أ

الصحا  انظر:  والثاين: أن يكون املاالن متميزين، وكاان خمتلطني وهذا النوع خيتص ابلّنعم.
 .(577اللباب يف الفقه الشافعي )ص:  ،(5523/ 6)
 روضة الطالبني، (685/ 6اجملموع ) ،(658/ 2العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:(3) 

(2 /268). 
/ 2العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (6) 

658). 
 .(35/ 6حلية العلماء )، (532/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(262/ 6هناية املطلب )، 256/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(7) 
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خنيال مثمرة أو غري مثمرة فأمثرت وبدا و  ةورث (5)]وخلَّف[ولو مات إنسان 
فحكم   ،ت اخللطة يف الثماربفإن قلنا: ال تث، صال  يف احلالتني يف ملك الورثةلا

 ،زكاه، وإال ،منهم منقطع عن اآلخر، فمن بلغ نصيبه منها نصااب (2)]واحد[كل 
 . (6)فال شيء عليه سواء اقتسموا أم ال

: إن اقتسموا قبل بدو -رمحه هللا- وإن قلنا تثبت اخللطة، قال الشافعي
فال شيء  ،زكاه، ومن مل يبلغه ،فمن بلغ نصيبه نصااب :زكوا زكاة االنفراد ،الصال 

  .(3)عليه
 ،أو أثبتناها وكانت متباعدة ،قال األصحاب: هذا إذا مل نثبت خلطة اجلوار

فيزكون  ،ووجدت الشروط ،أو فقد بعض شروطها، وإن أثبتناها وكانت متجاورة
  .(6)زكاة اخللطة؛ ألهنم كانوا شركاء حالة الوجوب

 واعرتض عليه من وجهني:
: القسمة بيع، وبيع الربوايت جزافا بعضها ببعض ال (3)أحدمها: قال املزين

  ،طب على رؤوس النخل جمازفةجيوز، وبيع الرطب ابلر 
  

                                                             

 6) ته كما يف العزيز شر  الوجيزما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثبا( (5
 (.2/268الطالبني ) وروضة ،(32/

 ،(6/32) ما بني املعقوفني من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز( (2
 (.2/268) الطالبني وروضة

 .(227/ 6البيان ) ،(555/ 6حبر املذهب ) ،(262/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 
 .(532/ 8خمتصر املزين )انظر: (3) 
 .(683/ 6اجملموع )انظر: (6) 
تفقه على الشافعي، قال فيه  أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو املزينهو (3) 

 ،واملختصر ،واجلامع الصغري ،اجلامع الكبري"، من تصنيفاته: املزين انصر مذهيبالشافعي: "
، (16-16/ 2طبقات الشافعية الكربى للسبكي )ه(. انظر: 233: )سنةوغريها، تويف 

 .(68/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )
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  .(5)وأيضا بيع الرطب ابلرطب ال جيوز عند الشافعي حبال= 
وال يندفع اإلشكال أبن يقال: الرطب ال يتمخض عوضا يف احلالتني؛ ألن 

الربوي / (2)للجذوع مدخل يف القسمة؛ ألن عند الشافعي ال جيوز بيع املال
 .(6)وشيء آخر مبثله وشيء آخر

ويف  "األمـــ"وأجاب األصحاب: أبن قالوا: احرتز الشافعي عنه يف 
  .(3)صحيحة (6)[قسمة]، فقال: إن اقتسموا "(3)اجلامــــع"

 وتتصور القسمة الصحيحة من وجوه:
وال  زفراإأحدها: أن الشافعي فرع هذه املسألة على القول أبن القسمة 

 .(7)ردحجر يف القسمة، واالعرتاض مفرع على أهنا بيع فال ي
أهنا تتصور أبن يكون بعض  ،واثنيها: وهو وما بعده مع التسليم أهنا بيع

ويقسم  ،فيجعل هذا سهما وهذا سهما ،وبعضه غري مثمر( 8)ا[مثمر ]النخل 
 .(1)فيكون بيع رطب والنخل ابلنخل وذلك جائز ،قسمة تعديل

فيشرتي أحدمها  ،واثلثها: أن يكون الوارث شخصني والشركة خنلتني
نصيب صاحبه من إحدى النخلتني جذعا ورطبا بعشرة مثال، ويبيع نصيب نفسه 

                                                             

 .(532/ 8خمتصر املزين ) انظر:(5) 
 /أ(.573هناية اللوحة )(2) 
 .(256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
، هدية (71 :ص)نظر: طبقات الشريازي ومها اثنان الكبري والصغري. ا كتاب اجلامع للمزين(3) 

 .(621/ 5)، األعالم: (257/ 5)العارفني: 
/ 6اجملموع )، و (66/ 2)يف النسخة )فالقسمة(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف األم (6) 

686). 
 .(66/ 2األم ) انظر:(3) 
 .(256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (7) 

 (.2/261 الطالبني روضة)يف النسخة )مثمر( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
 .(256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (1) 
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ع القط تاج إىل شرطحيوال  ،جذعا ورطبا من صاحبه من األخرى بعشرة ويتقاصان
 .(5)وإن كان البيعان قبل بدو الصال ؛ ألن املبيع جزء شائع من النخل والثمرة

منهما نصيبه من مثرة إحدى النخلتني بنصيب  (2)[كل]ورابعها: أن يبيع 
 ،فيجوز بعد بدو الصال  وال جيوز قبله إال بشرط القطع ،صاحبه من جذعها

 .(6)كون مثرة كل واحدة على جذعها آلخرتف
وز على أحد القولني، فاملذكور هنا جتوخامسها: أن قسمة الثمار ابخلرص 

  .(3)مفرع عليه
وهذا يرفع إشكال بيع اجلزاف، ال إشكال بيع الرطب "قال الرافعي: 

 .(6)"ابلرطب
نصه على جوازه يدل على املساحمة هبذا النوع من البيع، ولنا "قال النووي: 

 (3)]لألجانب[ ابلرطب على رؤوس النخلوجه معروف يف جواز بيع الرطب 
 .(8)"يف حق املتقامسني أوىل (7)[هو]ف

فيبيع أحدمها  ،وبعضها عروضا ،وسادسها: أن يكون بعض الشركة خنال
ويصري ألحدمها مجيع  ،حصته من النخل والثمرة حبصة صاحبه من العروض

  .(1)ولآلخر مجيع العروض ،النخل

                                                             

 (.266/ 6هناية املطلب )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 (.6/36يف النسخة )كال( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز)( (2
 (.266/ 6هناية املطلب )، (256/ 6الكبري ) احلاويانظر: ( (6

 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )، (555/ 6حبر املذهب )انظر: (3) 
 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(687/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 
 السياق كما يف املرجع السابق. يف النسخة )وهو( واملثبت ما يقتضيه(7) 
 .(687/ 6اجملموع )(8) 
  .(683/ 6اجملموع )، (256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (1) 
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هذه أجوبة ليست " ،والرابع ،والثالث ،وعن الثاين ،قال املاوردي: عن هذا
لكن األصحاب  ،مقنعة؛ ألهنا بيع جنس بغريه، ال قسمة جنس واحد

 .(5)"ذكروها
وسابعها: قال الدارمي: حكى أبو حامد جواز قسمة النخل املثمرة، قال: 

  .(2)وال حكم للثمر؛ ألنه اتبع
جوااب، ويف بعضها نظر وذكر الدارمي مثة أربعة عشر "قال النووي: 

  .(6)"وتداخل
بعتك  /:(3)أن يقول أحدمها :قلت: وذكر القاضي صورة أخرى وهي

نصييب من هذه النخلة جذعها ومثرهتا بنصيبك من هذه النخلة جذعها ومثرهتا، 
 .(6)جذع هذه إبزاء مثرة تلك، ومثرة هذه إبزاء جذع تلك

اإلشكال الثاين: قال العراقيون: جتوز القسمة قبل إخراج الزكاة بناء على  
 .(3)فال تصح ،تعلق الزكاة ابلذمة خاصة، أما إذا قلنا: تعلقها ابلعني

ميكن تصحيحها على قول تعلقها ابلعني أبن خترص الثمار " :قال الرافعي 
ا يف نفقد حكيفلهم التصرف بعد ذلك، وأيضا  ،عليهم ويضمنوا حق املساكني

  .(8)"، فكذلك يف القسمة إذا جعلناها بيعا(7)البيع قولني يرجعان إىل تعلق العني

                                                             

  .(256/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 .(687/ 6اجملموع )انظر: (2) 
 املرجع السابق.(6) 

 ب(./573( هناية اللوحة )(3
 (.565)ص: انظر: تكملة املطلب العايل(6) 
 .(261/ 2روضة الطالبني )انظر: (3) 
 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(7) 
   .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )(8) 
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الصال  يف  اهذا كله إذا مل يكن على امليت دين، فإن كان عليه دين وبد
ففي وجوب الزكاة فيها على الورثة  ،باع يف الدينتالثمرة بعد موته وقبل أن 

 طريقان:
، وهلم إمساكها وقضاء الدين من (5)أصحهما: القطع ابلوجوب

 .(2)[غريها]
 والثاين: أن يف وجوهبا قولني:

 .أصحهما: هذا
  .(6)واثنيهما: ال؛ لعدم استقرار امللك يف احلال

: وميكن بناءمها على اخلالف يف أن الدين هل مينع اإلرث، (3)قال بعضهم
ما سبق إذا مل يكن فعلى هذا حكمهم يف أهنم يزكون زكاة اخللطة واالنفراد على 

أخذت الزكاة منهم، وصرفت النخيل والثمار  ،، مث إن كانوا موسرين(6)دين
 ففي أخذ الزكاة منها طريقان: ،للمديون، وإن كانوا معسرين

أحدمها: أنه على اخلالف يف تعلق الزكاة ابلعني أو ابلذمة، إن قلنا: ابلذمة 
حق هللا تعاىل  وحق اآلدمي يف واملال مرهون هبا؛ خرج على األقوال يف اجتماع 

  ، (3)الرتكة
                                                             

 .(688/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب انظر: (5) 
 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )غريمها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 
 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز ): انظر(6) 
 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )هو الشيخ أبو علي. انظر: (3) 
 (.576انظر: )ص:(6) 
إذا اجتمع حق هللا تعاىل وحق اآلدمي يف الرتكة فيه ثالثة أقوال للشافعية: القول األول: أن (3) 

"فدين هللا أحق أن يقضى" وهذا الذي رجحه الرافعي والنووي،  ملسو هيلع هللا ىلصحق هللا أوىل؛ لقوله 
يقسط املال  أنه الثالث:القول و ، حق اآلدميِّ أوىل؛ ألنه مبينٌّ على الشحأن  الثاين: القول و 

،  (262/ 6البيان )، (632/ 6هناية املطلب )، (638/ 6احلاوي الكبري ) انظر: عليهما.
 .(31/ 3كفاية النبيه )
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 ،حق الغرماء، وإال (5)]و[فإن سوينا بينهما؛ وزعنا املال على الزكاة = 
 .(2)قدمنا ما نقول بتقدميه

أهنما جزما بتقدمي الدين؛  (6)والقاضي أيب الطيب ،وعن الشيخ أيب حامد
أو كتعلق  ،أخذت سواء قلنا التعلق تعلق شركة ،وإن قلنا: تتعلق ابلعني .(3)لسبقه
  .(6)األرش

هذا على قولنا الدين ال مينع الزكاة، فإن قلنا: مينعها، "قال العمراين: 
 فوجهان:

أهنا ال جتب عليهم، وإن كان الدين على  (3)الطيب أيباختيار القاضي 
 .(7)"امليت

، مث إذا أخذت الزكاة من (8)والطريق الثاين الصحيح: أن الزكاة تؤخذ مطلقا
  .غرم الورثة قدر الزكاة للغرماء إذا أيسروا ،العني ومل يف الباقي ابلدين

  

                                                             

اجملموع ، و (33/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )يف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
(6 /615). 
 .(615/ 6اجملموع )انظر: (2) 
 (.675انظر: التعليقة الكربى )ص:(6) 
 .(265/ 6البيان )انظر: (3) 
 .(615/ 6اجملموع )انظر: (6) 
 (.675انظر: التعليقة الكربى )ص:(3) 
   .  (262/ 6البيان )انظر: (7) 
 .(615/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (8) 
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 (2)/ ]علقناها[(5)هذا إذا علقناها ابلذمة، فإن :والبغوي ،قال القاضي
 .(6)مل يغرموا كما مر يف الرهن ،ابلعني

فالثمار ختتص ابلورثة، وال  ،طالع النخيل بعد موت املورثإأما لو كان 
فتكون كما  ،ن الدين مينع املرياثإ (3)تصرف يف الدين إال على قول اإلصطخري

 .(3()6)لو حدثت قبل موته
مثرة العام الثاين ال تضم إىل مثرة العام األول يف تكميل النصاب  الرابعة:

كان   (8)[ن]وإ .(7)طالع مثرة العام الثاين قبل جذاذ مثرة األولإقطعا، وإن فرض 
 .(5)ضم بعضها إىل بعض قطعا ،(1)ورطب رٌ س  وب   حٌ ل  على النخلة بـ  

                                                             

 أ(./576( هناية اللوحة )(5
/ 6)ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز( (2

36.) 
 . (88/ 6لتهذيب )نظر: اا(6) 
يف  من أصحاب الوجوه احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى اإلصطخريأبو سعيد هو (3) 

 ي،وأمحد بن منصور الرماد ،سعدان بن نصره(، تتلمذ على 233: )سنةاملذهب، ولد 
طبقات  نظر:ه(. ا628ي، من مصنفاته: أدب القضاء، تويف سنة: )وعباس بن دمحم الدور 

 .(266 -265/ 6طبقات الشافعية الكربى للسبكي )، (555)ص:  للشريازي الفقهاء
 .(612/ 6اجملموع )قال النووي: إنه قول ضعيف. انظر: (6) 
 .(262/ 6البيان )انظر: (3) 
 .(6/361) جملموع، ا(36/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (7) 

 .(563السياق كما يف املطلب العايل )ص: يف النسخة )أبن( واملثبت ما يقتضيه( (8
البلح قبل البسر، هي األطوار اليت تعتور مثرة النخل من طلوعه إىل كونه مترا، قال اجلوهري: " (1) 

 .(663/ 5الصحا  ) ."ألن أول التمر طلع، مث خالل، مث بلح، مث بسر، مث رطب، مث متر
والبسر: ما لون ومل  ،واحدته بلحة محل النخل ما دام أخضر صغارا كحصرم العنب،البلح: 
اتج العروس ، (68/ 3) (353/ 2لسان العرب ) انظر: .، والرطب ما انتهى نضجهينضج

(55 /571) . 
 .(6/335)، اجملموع (257/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
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دراك مثاره يف العام الواحد ابختالف إولو كان له خنل أو عنب خيتلف 
 ،(5)هتامية ةلو كان له خنل :كما  ،والربودة ،للحرارة ،الختالف أماكنها ؛النوع
 ،والثمرة هبا أسرع إدراكا، وجند بالد ابردة ،، فتهامة بالد حارة(2)جندية ةوخنل

 والثمرة هبا أبطأ إدراكا، فهل تضم الثمرة بعضها إىل بعض يف إكمال النصاب؟
صحح  :ففي الضم وجهان ،طلعت النجدية بعد جذاذ التهاميةأإن  :نظر

، وإن كان بينهما أكثر من (6)، وصحح الرافعي الضم(3)منهما مجاعة (6)[كال]
 .والشهرينالشهر 

 ،طالع النجدية قبل جذاذ التهامية وبعد بدو صالحهاإفعلى هذا لو كان 
 .(3)فأوىل ابلضم

 ل يقوم وقت اجلذاذ مقام اجلذاذ؟ه (7)وعلى األول
                                                             

منسوب إىل هتامة، وهتامة بكسر التاء هي األرض اليت تقع يف اجلهة الغربية من جبل  هتامية(5) 
السراة الذي ميتد من قعرة اليمن إىل أطراف بوادي الشام )وهو احلجاز ألنه احلاجز بني هتامة 

ويف اليمن تسمى هتامة اليمن، ويف وجند( وهي متتد من العقبة يف األردن إىل املخا يف اليمن، 
معجم  ، واجلحفة. انظر:از تسمى هتامة احلجاز، ومنها مكة املكرمة وجدة، والعقبةاحلج

 .(76املعامل األثرية يف السنة والسرية )ص:  ،(567/ 2البلدان )
جندية منسوب إىل جند، وجند هي األرض اليت تقع يف اجلهة الشرقية من جبل السراة )وهو (2) 

ق والسماوة وما يليها وأصقاع جند املعروفة يف صحاري جند إىل أطراف العرا احلجاز( وهي
أايمنا: الرايض وما حوهلا، والقصيم، وسدير، واألفالج واليمامة، والوشم، وحائل، والقدماء 

/ 2معجم البلدان )انظر: . ادجن قد يعّدون ما كان على مسافة مائة كيل من شرقي املدينة
 .(283املعامل األثرية يف السنة والسرية )ص:  ،(567

 يف النسخة )كل(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(6) 
 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )عند القاضي ابن كج وأصحاب القفال ال تضم. انظر: (3) 
 .(335/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  وهو املذهب.(6) 
 .(266/ 6هناية املطلب )ظر: ان(3) 
املقصود به الوجه األول وهو الذي اختاره مجاعة أنه ال يضم مثرة النخلة النجدية إىل مثرة (7) 

 .(335/ 6اجملموع )النخلة التهامية إن أطلعت النجدية بعد جذاذ التهامية. انظر: 
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 فيه وجهان: 
  .(5)أصحهما: نعم
ترك الثمار إليها  (6)]يكون[ وهناية ،أول وقت (2)[لجذاذ"]لقال اإلمام: 

  .(3)"ابالعتبار حقوتلك النهاية أ ،أوىل
ففي  ،طالع النجدية قبل جذاذ التهامية، لكن بعد بدو صالحهاإفلو كان 

 ضم مثرهتا وجهان:
  .(6)صحح املاوردي والبغوي عدم الضم

ضم مثرة تمل  ،ولو كانت له خنيل أو عنب حتمل يف العام الواحد مرتني
  .(3)احلمل الثاين إىل األول

الثمرة الثانية بعد جذاذ األوىل، فإن   وقال ابن كج: هذا إذا كان اطالع
  .(7)ففيه اخلالف املتقدم ،كان قبله وبعد بدو الصال 

  .(1)"طالق اجلمهور عدم الضمإخيالف  (8)]ال[وهذا "قال الرافعي: 
 

                                                             

 .(335/ 6اجملموع )، (33/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:(5) 
 .(335/ 6اجملموع )يف النسخة )اجلذاذ( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 
 ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف املرجع السابق.(6) 
 .(263/ 6هناية املطلب ) انظر:(3) 
 .(71/ 6التهذيب )، (257/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 .(266/ 6املطلب )هناية  انظر:(3) 
 .(36/ 6لعزيز شر  الوجيز )(، وا585نظر: )ص:ا(7) 
 ما بني املعقوفني يف اهلامش مع اإلشارة إليه.(8) 
 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )(1) 
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قال األصحاب: وهذا ال يكاد يوجد، وإمنا ذكر الشافعي هذه املسألة بياان 
 نيمرتني يف السنة فيما ال زكاة فيه كالتللحكم إن تصورت، وإمنا يوجد احلمل 

  .(2()5)قنبوال
  .(6)قال بعضهم: وقد وجد يف العنب

لع على يبعد أن يطلق الشافعي ذلك إال وقد اطَّ "قال ابن الصال : 
 .(3)"وقوعه

التهامية مث النجدية يف / (6)طلعتألو كانت له خنلتان هتامية وجندية ف فرع:
واقتضى احلال ضم مثرة النجدية إىل مثرة التهامية على التفصيل  ،ذلك العام

طلعت املرة الثانية قبل أمث  ،وجذت التهامية ،واخلالف املتقدم فضممناها إليها
مل تضم مثرة هذه املرة إىل مثرة النجدية؛ ألن  ،جذاذ النجدية أو قبل بدو صالحها

ما إالتهامية حتمل يف السنة مرتني، و محل اثن إن كانت  (3)]إما[ الثمرة الثانية هلا
  .(7)فال ضم على التقديرين ،محل سنة اثنية

كن مثرة النجدية مضمومة إىل توالغزايل: ولو مل  ،واإلمام ،قال الصيدالين
ضممنا الثمرة الثانية  ،طلعت النجدية بعد جذاذ التهاميةأمثرة التهامية األوىل أبن 

  .(1()8)التهامية إىل النجدية

                                                             

خمتار الصحا  . انظر: السدرةوتسمى شجرها نبقة واحده بكسر الباء هو محل السدر، النبق (5) 
 .(355/ 23اتج العروس ) ،(275/ 5املصبا  املنري ) ،(653)ص: 

 .(36/ 6العزيز شر  الوجيز )(2) 
 مل أقف على القول وقائله.(6) 
 .(553/ 6شر  مشكل الوسيط )(3) 

 ب(./576( هناية اللوحة )(6
 .(33/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 
 .(263/ 6هناية املطلب )، (258/ 6احلاوي الكبري )نظر: ا(7) 
 . (37/ 6العزيز شر  الوجيز )، (332/ 2الوسيط ) ،(263/ 6هناية املطلب )انظر: (8) 
ن الفريقني متفقان على ضم إحدى مثريت التهاميات إىل مثرة النجدايت، يقول ابن الرفعة: "إ(1) 
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وهذا قد ال يسلمه األصحاب؛ ألهنم حكموا بضم مثرة العام "الرافعي:  قال
الواحد بعضها إىل بعض، وأبن مثرة عام ال تضم إىل مثرة عام آخر، ومعلوم أن 

طالع التهامية إفيكون  ،دراك النجديةإدراك مثار التهامية يف كل عام أسرع من إ
 انتهى. (5)"وما على النجدية من العام األول ،اثنيا يف العام القابل

حتمل  هعنب (2)[و]أ هيجي: فلو كان بعض خنلنقال املاوردي والدارمي والبند
ن من اك احلمل إىل ما يوافقها يف الزماضمت مثرة ذ ،(6)ا[واحد]وبعضها  محلني

 .(3)لنيماحل
ا مضم إىل أقرهب ،كان  (6)[امه]أييجي: فإن أشكل ومل يعلم مع نقال البند

 .(3)إليه
مر، فهل يضم أحدمها إىل تورطب ال ي ،مرتلو كان يف بستانه رطب ي فرع:

 اآلخر؟
مر مبثله، هل جيوز؟ تبين على ما إذا ابع الرطب الذي ال ينقال القاضي: ي

  :(7)وفيه وجهان
 

                                                                                                                                                  

/ 6كفاية النبيه )  ". انظر: وزة يضمون الثانية فقطلكن العراقيني يضمون األوىل فقط، واملرا
673). 

 .(37/ 6العزيز شر  الوجيز )(5) 
 .(335/ 6اجملموع )يف النسخة )و( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 
 يف النسخة )واحدة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.(6) 
 .(251/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(335/ 6اجملموع )يف النسخة )أيها(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 .(335/ 6اجملموع )انظر: (3) 
 (.568انظر: تكملة املطلب العايل )ص:(7) 
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مر ترتب على ذلك، فإن قلنا هناك ال جيوز فهنا تمر مبا ال يتوإن ابع ما ي
كمل أحدمها   ،وإال، فوجهان، فإن قلنا: ال جيوز بيع أحدمها ابآلخر أوىل،

  .(5)ابآلخر؛ ألهنما جنس واحد
  .(2)فال يضم؛ ألان جعلنامها جنسني ،وإن قلنا: جيوز

 .(6)وي: والبناء غري قوي، بل يضم أحدمها إىل اآلخربغقال ال
ال يضم زرع عام إىل زرع عام آخر يف إكمال النصاب كالثمرة،  اخلامسة:

 (3)[و]أواختالف أوقات الزراعة لضرورة التدرج فيها، فإن استمر فيها شهرا 
إىل بعض إن  (6)[بعضه]يضم  ،مل يؤثر، وذلك كله معدود زرعا واحدا ،شهرين

  .(3)احتد جنسها
  .(7)ةقد يزرع يف السنة مرارا كالذر  شيءإذا تقرر ذلك فال

  .(1)"فإهنا تزرع يف الصيف والربيع واخلريف/ "(8)قال املاوردي:
  .(55)وقيل: يف الشتاء أيضا

 

                                                             

 .(673/ 6كفاية النبيه )انظر:  (5) 
 انظر: املرجع السابق.(2) 
 .(71/ 6التهذيب )انظر: (6) 
 .(658/ 6) اجملموعيقتضيه السياق كما يف يف النسخة )و( واملثبت ما (3) 
 يف النسخة )بعضها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.(6) 
 .(231/ 6حتفة احملتاج )، (658/ 6) اجملموع، (16/ 6التهذيب )،  (66/ 2األم ) انظر:(3) 

 .(533/ 8خمتصر املزين )، (61/ 2األم  )انظر: ( (7
 أ(./573)( هناية اللوحة (8

 .(237/ 6احلاوي الكبري )(1) 
 (.525/ 6حبر املذهب )انظر:  ((55
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 ،فإذا زرعت مث زرعت اثنيا، ال خيلوا إما أن يكون زراعته بعد حصاد األول
 دراكه:إأو قبل  ،دراكهإبعد (5)[و]أو قبله 

أن يكون بعد حصاده، فقد حكى مجاعة، منهم الغزايل فيه  احلالة األوىل:
 :(2)مخسة أقوال

 .(6)أحدها: ال
واثنيها: نعم، إن وقع الزرعان واحلصادان يف سنة واحدة؛ الجتماعهما يف 
سنة واحدة أبن يكون بني زرع األول وحصاد الثاين أقل من اثين عشر شهرا 

 .(3)مل يضم ،عربية، فإن زاد
 أنه يكفي وقوع الزرعني يف السنة الواحدة، فإن كان بينهما: (6)لث[والثا]
فال، وال نظر إىل احلصاد، فعلى هذا يضم إن كان حصاد  ،ضم، وإال ،(3)]دوهنا[

 .(7)الثاين بعد السنة
والرابع: أنه يعترب اجتماع احلصادين يف السنة الواحدة، فإن كان بينهما أقل 

 .(8)عنها وهو األظهر عند األكثرينضم، وإن كان زرع األول خارجا  ،من سنة
  

                                                             

يف النسخة )أو( واملثبت ما يقتضيه السياق؛ ألنه يوافق ما ذكره يف التفصيل؛ فإنه ذكر ثالث (5) 
 حاالت بعد ذلك.

 .(336/ 2الوسيط )انظر: (2) 
 .(625/ 6اجملموع )  ،(236/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 
 املرجعني السابقني. انظر:(3) 

 .(6/38يف النسخة )الثاين( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ) ( (6
 ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف املرجع السابق.(3) 

 (.6/38ز ) ، العزيز شر  الوجي(525/ 6حبر املذهب )، (236/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
/ 2روضة الطالبني ) ،(651/ 6) اجملموع، (38/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (8) 

 .(265/ 6حتفة احملتاج )، (232
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اخلامس: أنه إن وقع الزرعان أو احلصادان أو زرع الثاين وحصد األول يف 
  .(5)فال ،ضما، وإال ،سنة واحدة

 ،وحكى مجاعة من العراقيني األقوال األربعة األخرية على غري هذا الوجه
  .(2)وجعلوا الفصل بدال عن السنة

ومجاعة: بدل الثاين، إن وقع الزرعان يف فصل وقال الشيخ أبو حامد 
فال، وبدل الثالث، إن وقع الزرعان يف فصل  ،ضم، وإال ،واحلصادان يف فصل

  .(6)فال، وبدل الرابع، إن وقع احلصادان يف فصل واحد ،ضما، وإال ،واحد
  .(3)"ومراد الفصل هنا أربعة أشهر"قال الروايين: 

طالقهم أنه ثالثة أشهر؛ إذ الفصول إوظاهر "قال الشيخ ابن الصال : 
 .(6)"أربعة

بدل اخلامس، أنه إن وقع يف سنة واحدة زراعهما أو  (3)وحكى املسعودي
فال، ومل يلحق هبما وقوع زرع الثاين وحصد األول يف  ،ضما، وإال ،حصادمها

 .(7)سنة
  

                                                             

 .(6/38انظر: العزيز شر  الوجيز ) ( (5
 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )يقول الرافعي: "ومنهم الشيخ أبو حامد". (2) 
 .(625/ 6اجملموع )، (31/ 6العزيز شر  الوجيز )، (237/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(6) 
 .(525/ 6)  حبر املذهب انظر: (3) 
 .(558/ 6شر  مشكل الوسيط )(6) 
أصحاب الوجوه يف املذهب أحد  ،هو حممَّد بن عبد امللك بن مسعود بن أمحد املروزي(3) 

نّيف وعشرين وأربعمائة هـ. انظر: هتذيب  ، تويفته: شر  خمتصر املزينتصنيفاالشافعي، من 
/ 3)وفيات األعيان  (،572 – 575/ 3)، طبقات السبكي: (282/ 2) األمساء واللغات:

256 – 253.) 
 .(678/ 6كفاية النبيه )،  (38/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (7) 
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، وهي اليت (5)"املخـــتصر"والطريقة األوىل أوفق للفظ "قال الرافعي: 
  ".(2)اعتمدها ابن كج وأصحاب القفال وغريهم

  .(6)صارت عشرة ،ضممت هذه األقوال اخلمسة إىل اخلمسة األوىلذا فإ
يضم بعضه إىل  ،ما يعد زرع سنة واحدة وعن أيب إسحاق خيرج قول أن

  .(3)بعض، وال نظر إىل اختالف الزرع واحلصاد
ابلسنة اثين عشر شهرا؛ فإن الزرع ال يبقى هذه املدة، / (6)يعينقال: وال 

، فهذا وجه عاشر، وبه تصري األقوال أحد (3)هبا ستة أشهر إىل مثانية وإمنا يعين
  .زادت ،عشر، وإن ضممت إليها االختالف للمراد ابلفصل

وقيل: أطول سنة الزرع من وقت زرعه إىل حصاده مثانية أشهر، وأقصرها 
 .(7)مخسة

 .(8)يجي: أكثرها ستة أشهر وحنوهانوقال البند
دراكه، إاحلالة الثانية: أن يكون زرع الثاين قبل حصاد األول، لكن بعد 

  :واخلالف مرتب على اخلالف يف األوىل، وهنا أوىل ابلضم، وخيرج منه طريقان
                                                             

يف فروع الشافعية للشيخ، اإلمام: إمساعيل بن حيىي املزين املتوىف: سنة املقصود به خمتصر املزين (5) 
، . وهو: أحد الكتب اخلمس املشهورة بني الشافعية، اليت يتداولوهنا أكثر تداوله(233)

مام الشافعي م لإلطبع هبامش كتاب األوالشافعية اهتموا به كثريا فشرحوه، واختصروه، 
معجم املطبوعات العربية واملعربة  ،(5366/ 2كشف الظنون )  . انظر:(5625/  3ق )بوال

(2 /5735). 
 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )(2) 
 .(678/ 6كفاية النبيه )انظر:  (6) 

 . (676/ 6كفاية النبيه ) ،(261/ 6البيان )انظر:  ((3
 (./ب573( هناية اللوحة )(6

 .(31/ 6العزيز شر  الوجيز )، (261/ 6البيان )انظر: (3) 
 (.676/ 6كفاية النبيه )،  (525/ 6حبر املذهب )انظر:  ((7
 (.676/ 6كفاية النبيه )انظر:   ((8
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  .(5)أنه على اخلالف :أصحهما
 القطع ابلضم. :واثنيهما
 دراك األول، والثاين بقل بعد، فطريقان: إأن يكون زرع الثاين قبل  الثالثة:

  .(2)أصحهما: القطع ابلضم
 األقوال املتقدمة. والثاين: أن فيه

سنتني، وقال الساعي: بل سنة، ( 6)[زرعا]: لو قال املالك: هذان فرع
 .(3)للساعي حلفه استحبااب قوال واحدا ،صدق املالك، فإن اهتمه

زرع خيرج مرة واحدة، وحيصد مث  ة: الذر هنع هللا يضر: قال الشافعي فرع اثن
يستخلف يف بعض املواضع، وحيصد مرة أخرى فهو زرع واحد، وإن أتخرت 

 .(6)حصدته األخرى
 واختلف الشارحون يف مراده هبذه الصورة على ثالثة أوجه:

أو  ،بنفسهاوتناثر بعض حباهتا ة الذر  (3)[ت]تسنبلأحدها: أن املراد ما إذا 
نبتت يف تلك السنة ف ،وبقيت احلبات يف األرض ،أو هببوب الريح ،بنقر العصافري

 .(7)مرة أخرى وأدركت

                                                             

روضة ، (622/ 6) للنووياجملموع  ،(31/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب: انظر: (5) 
 .(236/ 2الطالبني )

 وهو املذهب: انظر املراجع السابقة.(2) 
 .(626/ 6اجملموع )النسخة )زرعان سنتني( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  يف( (6
 .(626/ 6اجملموع )انظر: ( (3

 .(61/ 2األم )(6) 
/ 6) يف النسخة )اتسقت، أو انشقت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3

75). 
 .(623/ 6اجملموع )، (525/ 6حبر املذهب )انظر: ( (7
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بعض طاقاهتا فغطى البعض،  فالتفت وعال ة،واثنيها: ما إذا نبتت الذر 
أصابت  ،وبقي ذلك البعض املغطى خمضرا حتت العايل، فإذا حصد العايل

 .(5)فأدرك ،الشمس املخضر
اهلندية وهي حتصد بسنابلها، ويبقى ساقها، فتخرج  ةواثلثها: أن املراد الذر 

  .(2)سنابل أخرى
  .(6)والثالث ظاهر لفظه

 .واختلفوا يف الصور الثالث حبسب اختالفهم يف املراد ابلنص
واتفق اجلمهور على أن ما ذكره قطع ابلضم، وليس جوااب "قال الرافعي: 

 :(3)"وذكروا يف الصورة األوىل طريقنيعلى بعض األقوال السابقة، 
  .(6)أحدمها: القطع ابلضم

  .(7)أنه على األقوال/ (3)والثاين:
  .(8)ويف الثاين أيضا الطريقني

 الثالث طرق:ويف 

                                                             

 . (336/ 2الوسيط  )يقول الغزايل إن هذه الصورة هي املرادة بقول الشافعي رمحه هللا. انظر: ( (5
 .(525/ 6حبر املذهب )، (16/ 6التهذيب )انظر: ( (2
 .(16/ 6التهذيب ). انظر: : "األصح أن هذا هو املراد" :قال البغوي ((6

 .  (75/ 6العزيز شر  الوجيز )(3) 
 .  (237/ 6املطلب ) هنايةانظر: (6) 

 أ(./577( هناية اللوحة )(3
املقصود ابألقوال هي األقوال اخلمسة املذكورة يف املسألة السابقة يف الزرعني املختلفني يف (7) 

ومقتضى كالم الوقت، ويظهر من كالم النووي أنه مييل إىل ترجيح هذا القوال فإنه قال: "
 .(233/ 2روضة الطالبني )، (626/ 6اجملموع  ) ". انظر:الغزايل والبغوي ترجيح هذا

أحدمها: القطع ابلضم وهو املذهب. والثاين: أنه على اخلالف املتقدم انظر: املرجعني (8) 
 السابقني.
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  .(5)أحدها: أهنا على اخلالف يف الزرعني
  .(2)يضم الثاين: القطع أبنه ال

 .(6)القطع ابلضم "التـــقريب"الثالث: وهو األصح عند صاحب 
 
 
 
 

  

                                                             

 .  (75/ 6العزيز شر  الوجيز )، (237/ 6هناية املطلب )انظر: (5) 
 .  (233/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 
 .(233/ 2روضة الطالبني )، (626/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (6) 
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 يف الواجب والنظر يف قدره وجنسه والطرف الثاين
ففيما سقت السماء ابملطر من الثمار والزروع العشر، وكذا يف  ،أما قدره

ماء ينصب ، وكذا ما يشرب من (5)، وهو: ما يشرب بعروقه من ماء بقربهالبعـــل
 .(2)أو عني كبرية ،أو هنر ،إليه من جبل

، وهي (3)الــدوايلأو  ،(6)الـــدواليبأو  ،(3)الــدالءأو  ،(6)لنضحوفيما سقي اب
، وهو ما يديره املاء (7)لنــاعورةنصف العشر، وكذا فيما سقي اب اليت تديرها البقر

 .(8)بنفسه
 

                                                             

، (5366/ 3الصحا  )انظر:  .البعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغين عن السقي(5) 
 .(535املنجد يف اللغة )ص: 

 .(231/ 6احلاوي الكبري )، (36اإلقناع للماوردي )ص: ، (35/ 2األم )انظر: (2) 
: هو سقي الزرع ابلسانية، والناضح هو البعري أو البقر الذي يستقى عليه، ومؤنثه النضح(6) 

 .(351/ 2لسان العرب )، (355/ 5الصحا  )انضحة. انظر: 
هتذيب ، (31/ 8العني )انظر: كتاب  وهو الذي يستقى به املاء من البئر. مجع الدلو :الدالء(3) 

 .(2668/ 3الصحا  )، (525/ 53اللغة )
 . انظر: فارسي معربوهو الدواليب،  ، ومجعهدوالب: على شكل الناعورة، يستقى به املاءال(6) 

احملكم ، (677/ 5لسان العرب ) ،(553خمتار الصحا  )ص: ، (526/ 5الصحا  )
 .(663/ 1واحمليط األعظم )

نووي يف وفسره به ال املنجنونإنه  :اجلوهريو الفارايب  وقال الدوايل: مجع دالية، وهو الدلو.(3) 
، (68/ 68اتج العروس )، (511/ 5املصبا  املنري )انظر:  .الروضة، وقال الفيومي إنه شاذ

  .(233/ 2روضة الطالبني )
/ 2الصحا  )الناعورة: هي دوالب يستقى هبا، يديرها املاء وهلا صوت، ومجعه نواعري. انظر: (7) 

 .(267/ 53اتج العروس )، (862
 .(238/ 6هناية املطلب )، (231/ 6احلاوي الكبري )، (35/ 2األم )انظر: (8) 
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والسواقي احملفورة من النهر العظيم إىل حيث  (5)القنــواتسقي مباء وأما امل
سقي يسوق املاء إليه، فالصحيح املشهور الذي عليه اجلمهور أن فيها العشر كامل

  .(6)، وادعى اإلمام االتفاق عليه(2)مباء السماء وإن احتاج إىل مؤنة
 (6)]فيه[ سقي مباء القناةأنه أفىت يف أن امل (3)يكوعن أيب سهل الصعلو 

  .(3)نصف العشر؛ لكثرة املؤنة
ة املؤنة أبن كانت ال تزال ثري ك  (7)[عني]الإن كانت القناة أو " :وقال البغوي

سقي هبا نصف العشر كاملسقي ، ففي امل(8)[رفح ثداحاست]تاج إىل حتتنهار و 
ابلسواقي، وإن مل يكن هلا مؤنة غري مؤنة احلفر األول وكسحها يف بعض 

  .(1)"هبا العشراألوقات؛ ففي املسقي 

                                                             

خمتار الصحا  القنوات: مجع قناة وهو الذي حيفر ليجري فيه املاء لسقى األراضي. انظر: (5) 
 .(733/ 2املعجم الوسيط )، (235)ص: 

/ 2روضة الطالبني )، (332/ 6اجملموع )، (75/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب: انظر: (2) 
233). 

 .(238/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 
ولد من بىن حنيفة  أبو سهل دمحم بن سليمان بن دمحم بن سليمان بن هارون الصعلوكيهو (3) 

ه(، تفقه على أيب إسحاق املروزي، وتفقه عليه أبو العباس السراج وغريه، تويف 213سنة: )
طبقات الفقهاء ، (575-537/ 6طبقات الشافعية للسبكي )ه(. انطر: 631سنة: )

 .(568/ 5الشافعية )
/ 6) العزيز شر  الوجيزما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (6) 

75). 
 .(75/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 

 .(75/ 6) يف النسخة )عني( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (7
 .(12/ 6التهذيب )يف النسخة )استعداد حصر( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
 .(12/ 6( التهذيب )(1
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عبد هللا  (2)[أيب]عن الشيخ  (5)[يتهأر ]وحكاه الروايين عن بعضهم، وقال 
 .(3()6)اطينَّ احلِّ 

 وجب نصف العشر، وحكى ،قال ابن كج: ولو سقاه مبا اشرتاه أو غصبه
حلاقه ابملغصوب كما لو إاملاء، ورجح له وجهني فيما لو وهب  (6)ابن القطان عن

  .(3)مغصوب فوهب منهعلف ماشيته بعلف 
 ،وهذا على قولنا: اهلبة ال تقتضي ثوااب، فإن قلنا: تقتضيه"قال النووي: 

 .(7)"وجب نصف العشر قطعا صر  به الدارمي
كما لو سقي مباء   ،أو عنب ،أو زرع ،إذا اجتمع السقيان يف خنل فرع:

 بينأو  ،على هذا القصد ئ  شِّ نْ السماء وابلنواضح، فإما أن يكون الغرس والزرع أ  
 مث اعرتض اآلخر. ،أمره على أحد السقيني

 

                                                             

 .(522/ 6حبر املذهب )يقتضيه السياق كما يف  يف النسخة )رويته( واملثبت ما(5) 
 يف النسخة )أبو( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.( (2

تفقه على  الطربي الفقيه الشافعي، أبو عبد هللا احلسني بن دمحم بن عبد هللا احلناطي وه(6) 
، تويف الكفاية يف الفروق، والفتاوى، من مصنفاته: أيب إسحاق ىعل والقاضي أيب الطيب 

بعد األربعمائة بقليل أو قبلها بقليل ويقول السبكي إنه تويف  ه(،316) :أبصبهان سنة
تبصري املنتبه ، (638 -637/ 3طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) انظر: .رواألول أظه
 .(38/ 3معجم املؤلفني )، (658/ 2)البن حجر العسقالين تبه بتحرير املش

 .(522/ 6حبر املذهب )انظر: (3) 
أيب العباس  تتلمذ على ،البغدادي أبو احلسني أمحد بن دمحم بن أمحد املعروف اببن القطانهو (6) 

: سنة ، له مصنفات يف أصول الفقه وفروعه، تويفابن سريج، ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء
طبقات الشافعية البن قاضى ، (556)ص:  للشريازي طبقات الفقهاءانظر: . ه(661)

 .(76/ 2معجم املؤلفني )، (523/ 5شهبة )
 .(72/ 6ر  الوجيز )العزيز شوهذا ألن يف قبول اهلبة منة عظيمة. انظر: (3) 
 .(336/ 6اجملموع )(7) 
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فقوالن كالقولني فيما  ،احلالة األوىل: أن ينشأ على قصد السقي هبما مجيعا
 :بله أو غنمه/ إ(5)إذا تنوعت

 (2)صف[ن]ط الواجب عليهما، فلو كان قسأان نعتربمها مجيعا ون :أظهرمها 
وجب ثالثة أرابع العشر، ولو كان  ،السقي مباء السماء ونصفه ابلنواضح وحنوه

وجب مخسة أسداس العشر، أربعة أسداس  ،ثلثاه مباء السماء وثلثه للناضح
 .(6)وهو ثلث نصف العشر ،وسدس السقي ابلناضح ،السقي مباء السماء

ففيه  ،والثاين: أان نعترب األغلب، فإن كان السقي مباء السماء أغلب
  .(3)ففيه نصف العشر ،العشر، وإن كان ابلنضح أغلب

 فوجهان: ،فإن استواي
، وعلى هذا فاحلكم يف حالة االستواء (6)أصحهما: أان نرجع إىل التقسيط

وجب ثالثة أرابع العشر  ،فينتظم أن يقال إن استواي ،واحد على القولني
  .(3)قطعا

 .(7)فيقسط أو يعترب األغلب؟ فيه قوالن ،وإن كان أحدمها أغلب
 

                                                             

 ب(./577( هناية اللوحة )(5
 .(72/ 6) يف النسخة )نفس( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (2

/ 2روضة الطالبني )، (336/ 6اجملموع )، (72/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 
236). 

 .(238/ 6هناية املطلب )، (265/ 6الكبري )احلاوي انظر: ( (3
/ 2روضة الطالبني )، (336/ 6اجملموع )، (76/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 

236). 
 .(12/ 6التهذيب )، (265/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3

وإن كان أكثر  أحدمها: أن االعتبار ابألكثر فإن كان أكثر عيشه مباء السماء، ففيه العشر،(7) 
، ففيه نصف العشر. والثاين: التقسيط على السقيات وهو املذهب. انظر: عيشه مباء النضح

 .(336/ 6اجملموع )، (76/ 6العزيز شر  الوجيز )
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  .(5)والوجه الثاين: أنه جيب العشر نظرا إىل املساكني
  .(2)وحكى الروايين وجها أن االعتبار مبا يسقى وقت الزرع؛ ألنه األصل

 معرفة املقدار؟ (3)]يف[ : وعلى كال القولني فما ذا يعترب(6)قال
 فيه وجهان:

 .(6)أحدمها: وعليه مجاعة أنه يعرف بعدد السقيات املفيدة
الزرع  بعيشوأصحهما: وهو ظاهر النص وقطع به أبو حامد أنه يعترب 

  ؟أم ال ،، أهو أبحدمها أكثر(3)والشجر ومنائهما
وعرب بعضهم عنه ابلنظر إىل النفع، وقد يكون االنتفاعبسقية "قال اإلمام: 

يات كثرية، قال: ومها متقاربتان، إال أن صاحب واحدة أكثر من االنتفاع بسق
ال ينظر إىل املدة، بل إىل النفع الذي حيكم به أهل اخلربة، وصاحب  (7)"التنـــبيه"

  .(8)"العبارة األوىل يعترب املدة
                                                             

 .(336/ 6اجملموع )انظر: (5) 
 .(523/ 6حبر املذهب )انظر: (2) 
كلمة )قال( هذه كأهنا زايدة من الناسخ، أو يريد املصنف هبا نفسه؛ ألن الروايين مل يورد هذا (6) 

حبر  ". انظر:وجهان ؟وقال القفال: هل يعترب عدد السقيات أو املدةالسؤال، بل هو قال: "
 .(526/ 6املذهب )

/ 6) يز شر  الوجيزما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العز ( (3
76). 

 .(267/ 6البيان )انظر: ( (6
/ 2روضة الطالبني )، (336/ 6اجملموع )، (76/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب(3) 

 .(77/ 6هناية احملتاج )، (236
للشيخ، أيب إسحاق: إبراهيم بن علي الفقيه، الشريازي، الشافعي  التنبيه، يف فروع الشافعية(7) 

وهو أحد الكتب اخلمس املشهورة املتداولة، " يقول حاجي خليفة: ،ه(373) :توىف سنةامل
 .(26فهرسة اللبلي )ص:  ،(381/ 5كشف الظنون )انظر:   ."بني الشافعية، وأكثرها تداوال

 .(231/ 6هناية املطلب )انظر: (8) 
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الوجه، واعتبار املدة وهو ما عليه األكثرون تفريعا على هذا "قال الرافعي: 
وذكروا يف املثال أنه لو كانت املدة من الزرع إىل اإلدراك مثانية أشهر، واحتاج يف 

مباء السماء، ويف شهرين وهو  يسقف ،ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إىل سقيتني
 ،ابلنضح، فإن اعتربان عدد السقيات ىفسق ،زمن الصيف إىل ثالث سقيات

ثة أمخاس نصف العشر، وهو ثالثة فعلى قول القسمة جيب مخسا العشر وثال
وإن /، (5)أمخاس ونصف مخس، وعلى قول اعتبار األغلب جيب نصف العشر

فعلى قول التقسيط جيب ثالثة أرابع العشر لألشهر الستة وربع  ،اعتربان املدة
 .(6)"جيب العشر (2)نصف العشر للشهرين الباقيني، وعلى القول اآلخر

ولو سقي مباء السماء والنضح مجيعا، وجهل مقدار كل منهما، أو علم أن 
 أحدمها أكثر، وجهل أيهما هو؟ 

  .(6)تواءسواجلمهور: جيب ثالثة أرابع العشر؛ أخذا ابال (3)قال ابن سريج
  .(3)وفيه وجه أنه جيب نصف العشر؛ ألن األصل الرباءة عن الزائد

  

                                                             

 أ(./578( هناية اللوحة )(5
 .(76/ 6الوجيز )العزيز شر  انظر:  .وهو اعتبار األغلب( (2

 .(76/ 6العزيز شر  الوجيز )(6) 
ي، مسع من الزعفراين، وأيب داود البغداد يالقاض أبو العباس أمحد بن عمر بن سريجهو (3) 

السجستاين، وأخذ عنه عدد كبري، ونشر مذهب الشافعي، له مصنفات كثرية مل يعثر إال 
 ه(. انظر:653القليل منها، ومنها: كتاب الرد على ابن داود يف القياس، تويف سنة: )على 

طبقات ، (516طبقات الشافعيني )ص: ، (25/ 6طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 .(15/ 5الشافعية البن قاضى شهبة )

 .(233/ 2روضة الطالبني )، (333/ 6اجملموع ) انظر: وهو املذهب.(6) 
 .(333/ 6) جملموع، ا(76/ 6لعزيز شر  الوجيز )اانظر: (3) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

097 
 

خذ زايدة أيأن غري ابن سريج قال " :(5)وقال املاوردي يف الصورة األوىل
ويتوقف على الباقي  ،وإن قل وهو قدر اليقني (2)[شيء]بعلى نصف العشر 

فنصف العشر، وإن راعينا  ،إن راعينا األغلب: (6)حىت يتبني، وقال يف الثانية
فيأخذ اليقني  ،(3)[ينقص عن العشر ويزيد على نصفه]فقد علمنا أنه  ،التقسيط

  .(6)"لباقيويتوقف يف ا
وجب العشر سواء  ،ويف أصل املسألة وجه آخر أنه إذا اجتمع السقيان

 .(3)استواي أو تفاضال
فهل  ،بين األمر على أحد السقيني مث يعرتض اآلخرنأن ي احلالة الثانية:

 أو يتغري احلكم؟ فيه وجهان: ،يستصحب حكم ما قصده أوال
وجب  ،السقي مباء السماءأحدمها: يستصحبه، فإن كان بناء أمره على 

 .(8)وجب نصفه ،ابلناضح وحنوه( 7)[السقي ]على أو ،العشر
  

                                                             

 .(265/ 6احلاوي الكبري )وهي: أن جيهل مقدار كل من السقيني. انظر: (5) 
 .(265/ 6) يف النسخة )شيء( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق(2) 
 رجع السابق.وهي: أن يعلم أن السقي أبحدمها أكثر، لكنه جيهل أيهما هو؟ انظر: امل(6) 
( واملثبت ما يقتضيه السياق كما املرجع يزيد على العشر وينقص عن نصفهيف النسخة )(3) 

 السابق.
 .(265/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(6) 
 (.571انظر: تكملة املطلب العايل )ص:(3) 

 (.571السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص: يف النسخة )للسقي( واملثبت ما يقتضيه( (7
 .(275/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
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اعتباره اخلالف املتقدم، ومها   (2)]يف[ فيجيء (5)وأصحهما: أنه يتغري احلكم
كالوجهني فيما لو علف السائمة ساعة مث أسامها، وكالوجهني يف اخلليطني إذا 

 .(6)مث أعادا ساعة ميزا
لو اختلف الساعي واملالك يف أنه مباذا سقي؟ قال الشافعي:  فرعان:

  .(3)"حلفه ،القول قول املالك فيما ميكن، فإن اهتمه الساعي"
 .(6)مل يلزمه إال ما قال ،قالوا: وهذه اليمني مستحبة قطعا، فلو امتنع منها

لو كان له حائطان من خنل أو عنب، أو قطعتان من زرع، فسقى  الثاين:
ضم  ،منهما نصااب (3)[واحد]ومل يبلغ  ،أحدمها مباء السماء، واآلخر ابلنضح

قدر الواجب، وأخرج من  (7)[اختلف]كمال النصاب وإن إأحدمها إىل اآلخر يف 
 .(8)املسقي مباء السماء العشر ومن اآلخر نصفه

                                                             

/ 2روضة الطالبني )، (333/ 6اجملموع ) ،(73/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (5) 
233). 

 .(333/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (2
 (.571لة املطلب العايل )ص:منظر: تكا( (6

مل يذكر الشافعي رمحه هللا هذا القول يف هذه املسألة، بل ذكر هذا القول يف مسألة أخرى يف (3) 
ابب صدقة املواشي إذا كان له أربعون شاة يف بلد، وأربعون أخرى يف بلد آخر، فقال 

اة فعلى الساعي أن يصدقه، الساعي آخذ منها شاة، فقال له املالك إمنا علي فيها نصف ش
خمتصر املزين ، (25/ 2األم للشافعي )وإن اهتمه الساعي فله أن حيلفه، ويقبل قوله. انظر: 

(8 /568). 
 .(333/ 6اجملموع )انظر: (6) 

 .(73/ 6)يف النسخة )واحدا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ( (3
 .(73/ 6) العزيز شر  الوجيز يف النسخة )اختلفت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف( (7

 .(77/ 6هناية احملتاج )، (333/ 6اجملموع )انظر: (8) 
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ر ونوعه، وال جيوز املالك أن خيرج من جنس املعشَّ  وأما الواجب فعلى 
  .(5)إخراج القيمة كما مر

أخرج منه،  ،مث إن كان اجلنس الذي عنده ووجبت الزكاة فيه نوعا واحدا
  .(6)غريه إال أن يكون أعلى من الذي عنده/ (2)وال جيوز من

ومها  ،(3)والكبـــيس ،وإن اختلفت أنواعه كما لو كان الذي عنده من الربين
وم ْصــران الفأرة ،(6)واجلـ ــعرور، نوعان جيدان

، وهي أنواع (7)ع ـــْذق ابن حبيقو  ،(3)
كمال إضم بعضه إىل بعض يف  ،(8)ة، ومنهم من جعل اجلعرور وسطائردي

  .(1)النصاب

                                                             

 (.561انظر: )ص:(5) 
 ب(./578( هناية اللوحة )(2
 (.73/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6

فإذا كان رطبا فهو  ،يقال هلا: الكبيس إذا جفو الكبيس: مثر النخلة اليت يقال هلا: أم جرذان (3) 
اتج ، (721/ 3احملكم واحمليط األعظم ) انظر: .، وهو من أجود أنواع التمرأم جرذان
 .(623/ 2املصبا  املنري )، (327/ 53العروس )

/ 55اتج العروس ) . انظر:خري فيههو ضرب من الدقل حيمل شيئا صغارا، ال اجلعرور: (6) 
335). 

مجع:  ،ضرب من رديء التمر مسى بذلك، ألنه إمنا على النوى قشرة رفيعةمصران الفأرة: هو (3) 
 .(211/ 6معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ) . انظر:مصري، كرغيف ورغفان

رديئة كما نص عليه املصنف رمحه هذه الثالثة أمساء ألنواع التمر وذكر أهل اللغة أهنا أنواع (7) 
قال ابن السكيت: ومن ردئ متر احلجاز اجلعرور ومصران الفأرة وعذق هللا، قال ابن سيدة: "

"، وع ذق ابن حبيق منسوب إىل رجل، وهو اسم ابن حبيق ابلقاف، وكذلك قال أبو نصر
-568/ 3)املخصص ، (233/ 6هتذيب اللغة )انظر:  للنخلة، ومثرهتا تسمى لون احلبيق.

 .(67/ 55لسان العرب )، (551/ 5املصبا  املنري )(، 561
 .(265/ 6البيان )انظر: (8) 
 .(71/ 6التهذيب )انظر: (1) 
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خبالف  (5)أخرج ابلقسط ،فإن تيسر إخراج الواجب من كل  نوع بقسطه
أم من كل نوع  ،خيرج من غالبها يف أنه (2)نظريه يف املواشي فإنه قد مر خالف

 .هنا (6)وطردمها القاضي ؟بقسطه
االتفاق  (6)"اجملـــرد"، ونقل القاضي الطربي يف (3)واملشهور املنصوص األول 

  .(3)عليه
إن تساوت األنواع يف القدر كما لو كان كل نوع منها "وقال املاوردي: 

أخذ الزكاة من وسطها، وإن تفاضلت كعشرة أوسق، وعشرين،  ،عشرة أوسق
 .(7)"فيه وجهان وثالثني، فهل يؤخذ من األغلب أو األوسط؟

كل نوع كما لو كثرت النخل، وقلت وإن مل يتيسر إخراج الواجب من   
 فطريقان: ،مثارها، واختلفت أنواعها

  

                                                             

 .(71/ 6التهذيب )، (63/ 2األم )انظر: (5) 
/ب( 523انظر: اجمللد الثاين من املخطوط املكتبة السليمانية إسطنبول تركيا، اللوحة )(2) 

 /أ(.526و)
العزيز شر  الوجيز قصود ابلقاضي هنا هو القاضي ابن كج كما صر  به الرافعي. انظر: امل(6) 

(6 /76). 
/ 2روضة الطالبني )، (388/ 6اجملموع )، (76/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 

237). 
قات طب كتاب "اجملرد" للحسن ابن القاسم وهو أول كتاب صنف يف اخلالف اجملرد. انظر:(6) 

 .(333/ 5(، طبقات الفقهاء الشافعية )556الفقهاء للشريازي )ص: 
 (.613-656، التعليقة الكربى )ص:(388/ 6اجملموع )انظر: (3) 
 أحدمها: أن أيخذ من األغلب واألكثر، ويكون األقل تبعا، سواء كان األغلب جيدا أو رديئا.(7) 

 .(251/ 6احلاوي الكبري )انظر: والوجه الثاين: يؤخذ من الوسط ألنه أعدل. 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

210 
 

، وال يكلف من اجليد، وال يقنع (5)أصحهما: القطع أبنه خيرج من الوسط
 .(6)، ونقل اإلمام االتفاق عليه(2)منه ابلرديء، وهو املنصوص

  :والثاين: أن فيه ثالثة أوجه
  .(3)أصحها: أن خيرج من الوسط

  .أنه خيرج من كل واحد بقسطه والثاين:
  .(6)والثالث: أنه خيرج من الغالب

وحكى ابن كج الطريق الثاين على وجه آخر، فقال: هل خيرج من الغالب  
 .(3)فيه قوالن أو من الوسط؟

بل  ،في اإلخراج من كل نوع بقسطهنوليس املراد ابإلخراج من الوسط  
 .(7)فضلأجاز، بل هو  ،االكتفاء بذلك، فلو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه

  ،العشر (8)ان[ك]وإذا أراد الساعي أخذ الزكاة من احلبوب والثمار، فإن 
كيل لرب املال تسعة، وأخذ الساعي العاشر، فإن كان نصف العشر كيل لرب 

كيل لرب املال سبعة   ،هاملال تسعة عشر، وللساعي العشرين، وإن كان ثالثة أرابع

                                                             

/ 2روضة الطالبني )، (388/ 6اجملموع )، (76/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (5) 
237). 

 .(66/ 2ألم )نظر: اا(2) 
 .(267/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 
 .(381/ 6اجملموع )وهو املذهب . انظر: (3) 
 .(265/ 6البيان )، (556/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 
 .(76/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر: والثاين: أخذ الغالب. أحدمها: أخذ الوسط.(3) 
 املرجع السابق. انظر:(7) 
 يف النسخة )كيل( واملثبت ما يقتضيه السياق.(8) 
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وثالثون، وللساعي ثالثة، وال يهز املكيال وال يزلزل، وال توضع اليد فوقة، وال 
 .(5)مث يفرغ ،بل يصب فيه ما حيتمله ،ميسح

كل أخذ من   ،قال الدارمي: ولو كان على األرض خراج هو عشر زرعها
يصرف يف إىل أهل الزكاة، ووسق اخلراج / (2)عشرة وسقان، وسق عشر يصرف

 .(6)مصارفه
أن  يفلله عل ،لو قال إن شفى هللا مريضي"قال القاضي حسني:  فرع:

جيب التصدق ابخلمس،  ،أتصدق خبمس ما حيصل يل من املعشرات، فشفاه هللا
إن كان نصااب، وال عشر يف ذلك اخلمس؛  ةمث بعد اخلمس جيب عشر الباقي زكا

 ألنه لفقراء غري معينني.
 ،جيب إخراج عشر الزكاة أوال ،ن أتصدق خبمس مايلولو قال هلل علي أ

 .(6) (3)"مث ما بقي بعده يتصدق خبمسه
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 .(235/ 6البيان )، (262/ 6احلاوي الكبري )، (35/ 2األم ) انظر:(5) 
 أ(./571( هناية اللوحة )(2

 .(671/ 6جملموع )نظر: اا(6) 
 .(353-356فتاوى القاضي حسني )ص: ( (3

 .(616-612/ 6اجملموع )(6) 
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 يف وقت الوجوب الطرف الثالث
وهو يف النخل والعنب الزهو، وهو بدو الصال  ابمحرار البسر أو 

، وفسره بعضهم أبن يبدو (2)وبسواد العنب األسود وبتموه األبيض ،(5)اصفراره
، وآخرون أبن يصفر، ومها متقارابن، وفسر بعضهم بدو الصال  (6)احللوفيه املاء 

 .(6)، ويف احلبوب ابشتدادها لصريورته طعاما حينئذ(3)أبن يطيب أكله
 ،، فإن اختلف(3)بدو الصال  يف البعض كبدوه يف الكل إن احتد النوع

 .(7)فوجهان
ملالك أو يف عني انعقاد سببه وثبوت حق الفقراء يف ذمة ا :بوجوهبا واملراد

املال، ويتأخر وجوب األداء إىل جفاف الثمار وتصفية احلبوب كالدين املؤجل، 
  .(8)هذا املذهب

 وفيه قوالن آخران:
وال يتقدم وقت وجوهبا على  ،أحدمها: أن وقت الوجوب وقت اجلفاف

  .وقت أدائها
 .(1)"ا يلتفت على أن الضمان شرط الوجوب، وهو بعيدذوه"قال اإلمام: 

 
                                                             

 (.563الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: ، (73/ 3العني )انظر:  ((5
 (.268/ 6البيان )انظر:  ((2
 (.553/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 .(587انظر: تكملة املطلب العايل )ص: ((3

 .(268/ 6البيان )، (85/ 6التهذيب )، (268/ 6املطلب )هناية انظر: (6) 
 (.73/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
 .(651انظر: تتمة اإلابنة )ص:  ((7

/ 2روضة الطالبني )، (336/ 6اجملموع )، (73/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  وهو املذهب.(8) 
238). 

 .(261/ 6هناية املطلب ) انظر:(1) 
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  .(5)القدمي أن الزكاة جتب بفعل احلصاد نواثنيهما: ع
 ،ودايسها ،وحصاد احلبوب ،وجتفيفها ،جذاذ الثمرةمؤنة وعلى كل حال ف

وتصفيتها وغري ذلك من املؤانت على املالك من خالص ماله، فال حيسب شيء 
لزم املالك زكاة  ،منها من مال الزكاة، وال خيرج من أصل املال، فإن أخرجها منه

  .(2)ما أخرجه من خالص ماله
خراجه إال بعد التصفية حىت يتحقق أداء الواجب إال العلس فإن إوال جيوز 
أخري ربه بني أن يعطي من كل عشرة أوسق منه وسقا؛ ألنه هبذه "الشافعي قال: 

أبقى، وبني أن خيرجه من هذه القشرة، وأخذ من كل مخسة أوسق  (6)ة[القشر ]
  .(3)"العشر

  .وينبغي أن يكون األرز كذلك
 ويتفرع على املذهب املشهور فروع:

ه قطعا، فلو أخذه ئمل جيز  ،منها: لو أخرج الرطب والعنب يف احلال
غرمه قطعا، وفيما يغرمه  ،رده إن كان ابقيا، وإن كان اتلفا/ (6)وجب ،الساعي
 وجهان:

 .(3)أصحهما: وهو املنصوص أنه يغرم قيمته
 

                                                             

 .(336/ 6جملموع )ا انظر:(5) 
 .(337/ 6اجملموع )، (235/ 6البيان )(، 663-666انظر: تتمة اإلابنة )ص:(2) 

 . اللغة قواعد يف النسخة )القشر( واملثبت هو الصواب حسب( (6
 .(68 -67/ 2األم ) انظر:(3) 

 ب(./571( هناية اللوحة )(6
/ 6هناية احملتاج )، (231/ 2)روضة الطالبني ، (333/ 6اجملموع )وهو املذهب: انظر: (3) 

78). 
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]أم  والثاين: أنه يلزمه مثله، ومها ينبنيان على أن الرطب والعنب مثليان
  .(2)والصحيح أهنما ليسا مثليني؟ (5)ال[

 ،أجزأه، وإال ،نظر، فإن كان قدر الزكاة ،ما أخذه الساعي (6) [جف]فإن 
  .(6)، قاله العراقيون(3)ه[أخذ]التفاوت، أو  رد

وجه آخر ذكره ابن كج أنه ال جيزئ حبال؛  (3)[ألوىلاو "]قال الرافعي: 
  .(7)"لفساد القبض، هذا املشهور

وقال املتويل: إن أخذه الساعي ورأى أن يفرقه على الفقراء كذلك، فإن 
  .(8)فال ،وقع املوقع، وإن قلنا: بيع ،قلنا: القسمة إفراز

 

                                                             

/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (5) 
 .(333/ 6اجملموع )، و (77

 .(333/ 6اجملموع )وهو املذهب: انظر: (2) 
 (. 333/ 6اجملموع )يف النسخة )حضر( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 (. 337/ 6اجملموع )يف النسخة )أخذ( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 
 . (337/ 6) وهو الذي اختاره النووي. انظر: اجملموع(6) 

أما الرافعي وابن شهاب الرملي، واخلطيب الشربيين، وشيخ اإلسالم زكراي األنصاري فرجحوا 
قطعا، وهذا الذي يظهر ترجيه من كالم املصنف رمحه هللا،  القول اآلخر وهو عدم اإلجزاء

ولو أخذه الساعي مل يقع املوقع، وإن جففه ومل ينقص لفساد القبض كما جزم قال الرملي: "
هناية احملتاج ". به ابن املقري واختاره يف الروضة، وهو املعتمد وإن نقل عن العراقيني خالفه

(6 /78). 
املطبوعة مع  الشرواين ، حاشية(88/ 2مغين احملتاج )، (78/ 6ز )العزيز شر  الوجيوانظر: 

 .(676/ 5أسىن املطالب )، (266/ 6) حتفة احملتاج
 .(78/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )ولألوىل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 
 .(78/ 6العزيز شر  الوجيز )(7) 
 (.667-663انظر: تتمة اإلابنة )ص: (8) 
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وهذا كله إذا كان الرطب والعنب جييء منهما متر وزبيب، فإن مل جيئ 
 .(5)نهما ذلك فسيأيت إن شاء هللا تعاىلم

 امث بد ،أو ورثها قبل بدو الصال  ،ومنها: لو اشرتى خنيال مثمرة
  .(2)فعليه الزكاة حبصول وقت الوجوب يف ملكه ،صالحها

الصال  يف زمنه، فإن قلنا: امللك  ابشرط اخليار وبد (6)[اشرتاها]وإن 
  .فعليه الزكاة وإن مت البيع ،للبائع

  .وإن انفسخ البيع فالزكاة عليه ،قلنا: امللك للمشرتي (3)]إن[و
وجبت الزكاة  ،فالزكاة موقوفة، فمن ثبت ملكه ،نه موقوفإقلنا:  (6)]إن[و

 .(3)عليه
مل يكن له  ،الصال  يف ملك املشرتي، مث وجد هبا عيبا اولو اشرتاه مث بد 
، فإن أخرج (7)دث يف يده[]وهو كعيب حلتعلق الزكاة هبا  ؛رضى البائعبالرد إال 

فاحلكم كما تقدم يف الشرط الرابع يف زكاة  ،الزكاة من تلك الثمرة أو غريها
  .(8)النعم

                                                             

 ( وما بعده.228انظر: )ص: (5) 
 .(336/ 6اجملموع )انظر: (2) 
 يف النسخة )اشرتامها( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(6) 

 (. 2/238)الطالبني روضة ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف( (3
 . يقتضي إثباته كما يف املرجع السابقما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق ( (6
 (. 2/238)الطالبني انظر: روضة( (3

 .(73/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة)لعيب حدث( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (7) 
 /أ(.535اجمللد الثاين من املخطوط املكتبة السليمانية إسطنبول تركيا، اللوحة ) انظر:(8) 

 .(73/ 6العزيز شر  الوجيز )، (235/ 6) هناية املطلب وانظر:
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ولو اشرتى الثمرة وحدها قبل بدو الصال  بشرط القطع، فلم يتفق حىت 
جاز، والزكاة  ،فقد وجبت الزكاة، فإن رضيا إببقائها إىل أوان اجلذاذ ،الصال  ابد

  .(5)على املشرتي
  .(2)وفيه قول أن البيع ينفسخ

، (6)قطع الثمرة، وال ينفسخ البيع على الصحيحتمل  ،وإن مل يرضيا ابإلبقاء
إلبقاء فله الفسخ، وإن رضي به، وأىب املشرتي إال القطع ابلكن إن مل يرض البائع 

 فوجهان:
 .(6()3)أصحهما: أنه ال ينفسخ

  .(3)كان له ذلك  ،مث رجع ولو رضي البائع
 وحيث قلنا: يثبت اخليار بفسخ، أو قلنا ابنفساخه، فعلى من جتب الزكاة؟ 

 فيه قوالن: 
  .(8()7)أصحهما: أهنا على املشرتي كما لو فسخ بعيب

 ،وخيرج على القسمة، فإن منعناها/ (1)فعلى هذا ال يكلف قطع الثمار
شرتي على مراده يف التسعة األعشار، نسلط امل ،انهاجز وجب إبقاء اجلميع، وإن أ

                                                             

 .(621/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 .(87/ 6التهذيب )، (633/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 
/ 2روضة الطالبني )، (333/ 6اجملموع )، (73/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 

231). 
 وهو املذهب. انظر: املراجع السابقة.(3) 
 .(87/ 6التهذيب )، (636/ 6هناية املطلب )والوجه الثاين أن البيع ينفسخ. انظر: (6) 
 .(88/ 6التهذيب )انظر: (3) 
 . (333/ 6اجملموع )، (77/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (7) 
 .(636/ 6هناية املطلب )والقول الثاين أن الزكاة على البائع. انظر: (8) 

 أ(./585) ( هناية اللوحة(1
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رجع  ،فإن زكى املشرتي من موضع آخر، وقلنا: الزكاة ال تتعلق تعلق مشاركة
رجع البائع على  ،مجيع الثمار إىل البائع، وإن أخذه الساعي من عني الثمار

 .(5)املشرتي بقدر الزكاة
الصال  من ومنها: قال ابن احلداد: لو ابع املسلم خنلة مثمرة قبل بدو 

مل يكن على واحد منهما زكاة، فلو عاد إىل ملكه  ،الصال  يف ملكه اذمي،  فبد
فال زكاة عليه أيضا إذا مل  ،أو هبة ،أو بيع ،أو رد بعيب ،لةيبعد بدو الصال  مبقا

  .(2)يكن يف ملكه حالة الوجوب
  .(3)"والبيع من املكاتب كالبيع من الذمي يف ذلك" :الرافعي (6)[قال]
 .(6)لزمته الزكاة ،لو أسلم الكافر قبل إدراك الزرع بساعة، فأدركو 

 ازكيت من تركته، وإن بد ،صالحها قبل موته اومنها: لو أوصى بثمرة فبد
يثبت على أقوال امللك  ،بينهما ااملوصى له، وإن بد هزكا ،بعد املوت والقبول

  .فوجهان (7)]رد[فالزكاة عليه إن قبل، وإن  ،ميلك ابملوت :قلنا (3)]فإن[
  .فوجهان ،رد، وإن قبل (8)[إن]فالزكاة عليهم  ،وإن قلنا: امللك للورثة

  .فعلى الورثة ،فعليه، وإن رد ،وإن قلنا: ابلوقف، فإن قبل
 .(1)فال زكاة على أحد ،وإن قلنا: امللك للميت

                                                             

 .(512-515انظر: تكملة املطلب العايل )ص:( (5
 .(73/ 6العزيز شر  الوجيز )، (235/ 6البيان )، (87/ 6التهذيب )انظر: (2) 
 .(73/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )قاله( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 انظر: املرجع السابق.(3) 

 .(512)ص: -يلانظر: تكملة املطلب العا( (6
 . (512)ص:العايلواملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب  (يف النسخة )كان( (3
 . واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق (يف النسخة )زاد( (7
 . (516واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق )ص: (يف النسخة )وإن( (8
 (. 585/ 6حبر املذهب )، (235 -6/235املطلب )هناية انظر: ( (1
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 فصل
ذان جيب فيهما الزكاة عند بدو لال عنبالرطب وال (5)خيـــرصاملستحب أن 

  .(6( )2)[امصالحه]
  .(3)وفيه وجه أنه جيب

 .(6)وال يشرع اخلرص يف احلبوب
وصفة اخلرص أن يطوف اخلارص ابلنخلة مثال ويرى مجيع عراجينها، 

 .(3)وجييء من التمر كذا، مث يفعل بكل خنلة كذلك ،ويقول فيها كذا وكذا رطبا
ص البعض وقياس الباقي عليها، فإن اختلف وال جيوز االقتصار على ختري

جاز ذلك وهو  ،، وإن احتد(7)حدها[و ]تعني ختريص كل خنلة  ،نوع التمر
مث يقدره مترا،  رطبا وأن يطوف ابجلميع مث خيرص اجلميع دفعة واحدة ،األحوط

قال إنه اآلن رطبا كذا، وعادة هذا النوع إذا جف أن جييء  ،فإذا تبني له مبلغه
  .(1)هو املشهور (8)]هذا[ ،منه كذا

  .(55)مستحب ال شرط ةوفيه وجه أن اإلطافة ابلنخل

                                                             

النظم املستعذب ، (5566/ 6الصحا  )انظر:  اخلرص: حزر ما على النخل من الرطب مترا.(5) 
(5 /531). 
 يف النسخة )صالحها( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(2) 
 ، (283/ 5املهذب )انظر: (6) 
 .(378/ 6اجملموع )، (236/ 6البيان )انظر: (3) 
 .(85/ 6التهذيب )انظر: (6) 
 .(268/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 

 . (6/78واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ) (يف النسخة )واحدة( (7
 .(371/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف (8) 
 .(371/ 6اجملموع )انظر:  وهو املذهب.(1) 

 .(371/ 6اجملموع )انظر: (55) 
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أن الثمار إن كانت ظاهرة على السعف  / (5)وقول اثلث صححه املاوردي
 .(3)(6)فشرط ،به كعادة أهل احلجاز (2)[ترت است]فمستحب، وإن  ،كعادة العراق

 وهل يكفي خارص واحد أم يشرتط اثنان؟ 
 فيه طريقان:

  :أصحهما: أن فيه قولني
 .(6)أصحهما: أنه يكفي واحد

 .(3)[يشرتط اثنان :والثاين]
أو  ،أو سفيه ،أو جمنون ،أن اخلرص إن كان على صيب (7)وفيه قول اثلث 
 .(8)كفى واحد  ،اشرتط اثنان، وإال ،غائب

  .(1)والثاين: القطع أبنه يكفي واحد
 ،بواحد أم اشرتطنا اثننيوهذا اخلالف جار يف القسام، وسواء اكتفينا 

  .عارفا ابخلرص ،عدال ،فيشرتط أن يكون اخلارص مسلما
  

                                                             

 ب(./585( هناية اللوحة )(5
  .(223/ 6احلاوي الكبري )واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  (يف النسخة )استقرت( (2

 .(371/ 6اجملموع )نظر: اوهو املذهب (6) 
  .(223/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3

 .(385/ 6اجملموع )، (71/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 
 .(385/ 6اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 
جعل املصنف رمحه هللا هذا قوال وقال النووي رمحه هللا: إن هذا وجه مشهور يف طريقة (7) 

قول الشافعي هو صاحب التقريب وغلطه العراقيني، وليس بقول للشافعي، والذي قال أبنه 
 .(385/ 6اجملموع )األصحاب. انظر: 

 .(233/ 6البيان )انظر: (8) 
 .(71/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (1) 
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  .(2)، وجزم الغزايل ابشرتاط احلرية(5)ويف اشرتاط الذكورة وجهان
اشرتط الذكورة واحلرية، وإن  ،إن اكتفينا بواحد":  (6)"العدة"وقال صاحب 
  .(3)"جاز أن يكون أحدمها امرأة أو عبدا ،قلنا: ال بد من اثنني

 فوجهان: ،اشرتط الذكورة واحلرية، وإال ،إن اكتفينا بواحد"وقال املاوردي: 
  .يف الكيال والوزان (6)ان[يشرتط]أحدمها: ال، كما ال 

 .(7()3) ]والثاين: نعم يشرتطان؛ ألنه حيتاج إىل االجتهاد فشابه احلكم["
  

                                                             

، (265/ 2روضة الطالبني )، (385/ 6اجملموع )انظر:  واملذهب اشرتاط الذكورية واحلرية.(5) 
 .(268/ 6حتفة احملتاج )

 .(337/ 2)الوسيط انظر: (2) 
املعروف أبيب املكارم الروايين ابن اخت الروايين صاحب "حبر  هو إبراهيم بن علي الطربي(6) 

املذهب"، من مصنفاته: "العدة يف فروع الشافعية"، وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه، تويف 
/ 2كشف الظنون )،  (656/ 5البن قاضى شهبة )طبقات الشافعية ه( انظر: 626سنة: )
5521). 

 .(85/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 
 (.511يف النسخة )يشرتط( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:(6) 
/ 6احلاوي الكبري )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 

 (.511وتكملة املطلب العايل )ص: ، (263
 .(263/ 6احلاوي الكبري )انظر: يف (7) 
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لك أن تقول  ":(6)"الشـــر "، وقال يف (2)اشرتاطهما (5)"احملـــرر"وصحح يف 
فينبغي أن  ،فسبيله سبيل الشهادة ،فيشرتطان كاحلكم، وإال ،إن اكتفينا بواحد

 .(3)"شرتط الذكورة يف أحدمها، وتقام امرأاتن مقام اآلخرتشرتط احلرية، وأن ت
 فوجهان:  ،ولو اختلف اخلارصان يف املقدار

  .أحدمها: أيخذ ابألقل
وأصحهما: أنه يوقف حىت يتبني مقدار أوفقهما، أو بقول اثلث غريمها 

 .(6)فيدخل مبن خرصه أقرب إىل خرصه منهما
  .(3)مث يدخل اخلارص يف اخلرص مجيع النخل والعنب 

أنه يرتك للمالك خنلة أو خنالت أيكلها أهله وطارقوه،  (7)وفيه قول قدمي
  .عياله وكثرهتم ةوخيتلف ذلك ابختالف حال الرجل وقل

 
                                                             

حملرر يف فروع الشافعية لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن دمحم الرافعي، القزويين املتوىف يف ا(5) 
واختصره النووي يف  ،عند الشافعية ، وهو كتاب معترب مشهوره(326) :حدود سنة

/ 2كشف الظنون )  ، (285/ 8الشافعية الكربى للسبكي )طبقات انظر:  ."املنهاج"
5352). 

 (.5/621انظر: احملرر للرافعي: )(2) 
للرافعي، و"الوجيز"  يف الفروع اثىن عشر جملدااملقصود ابلشر  هو "العزيز شر  الوجيز" (6) 

قد طبع يف مطبعة حوش قدم ابلغورية سنة لإلمام الغزايل وهو كتاب معروف مطبوع 
 الدليل إىل املتون العلمية، (355/ 5) إلمساعيل ابشا: هدية العارفنيانظر:  ـ( .ه5658)

 .(325)ص:  لعبد العزيز بن قاسم:
 .(85/ 6) :العزيز شر  الوجيز(3) 
 .(265/ 2روضة الطالبني )، (385/ 6اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(6) 
/ 6حتفة احملتاج )، (371/ 6) :اجملموع، (71/ 6) :العزيز شر  الوجيزوهو املذهب. انظر: (3) 

267). 
 .(71/ 6العزيز شر  الوجيز )/ب(، 32انظر: خمتصر البويطي لوحة )(7) 
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  .(5)وحكاه املاوردي على وجه، وقال: يرتك له الثلث أو الربع
  .(6)"إبسناد صحيح رواه أبو داود (2)وفيه حديث"قال النووي: 

مبا خرص عليه فإان مننعه من ومحله بعضهم على ما إذا مل يرض املالك 
وحيسب عليه زكاته من نسبة ما  ،ليتصرف فيه ،التصرف إال بقدر الثلث أو الربع

 .(3)جييء من الباقي
 .(6)ل ذلك يف زمننا؟ فيه وجهانفع  قال الروايين: وهل ي  

قال املاوردي: أمجعت الصحابة وعلماء األمصار على أن خرص مثار  فرع:
/ (7)ال جيوز؛ لكثرهتا وما يلحق من املشقة واملؤنة يف خرصها، فرأوا أن (3)البصرة

                                                             

قول املصنف رمحه هللا وحكاه املاوردي على وجه فيه نظر؛ ألن املاوردي نسب هذا القول إىل (5) 
يرتك عليهم من زكاهتا فقد كان الشافعي يف القدمي يرى أنه الشافعي يف القدمي حيث قال: "

 (.225، و )ص:(223/ 6احلاوي الكبري )". الثلث أو الربع
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " إذا خرصتم ، وهو حديث سهل بن حثمة "(371/ 6اجملموع )(2) 

أخرجه اإلمام أمحد يف  .دعوا الثلث، فإن مل جتدوا، وتدعوا، فدعوا الربع " ،فجدوا، ودعوا
، (28/ 2)، والرتمذي يف سننه (555/ 2)، وأبو داود يف سننه (386/ 23) همسند

، قال النووي: إسناده صحيح، لكن حكم األلباين عليه (32/ 6)والنسائي يف سننه 
 .  (556/ 2) ضعيف أيب داودابلضعف. انظر: 

 .(371/ 6اجملموع )(6) 
 (.252انظر: تكملة املطلب العايل )ص:(3) 
 .(553/ 6حبر املذهب )(6) 

 كم، تقع يف  655: هي أقدم وأكرب املدن العراقية بعد بغداد وتبعد عنها حوايل البصــــرة( (3
جنوب شرق العراق على مقربة من اخلليج العريب، فتحت يف عهد عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، 

انظر: موسوعة املدن العربية واإلسالمية )ص:  .وجعلت مصرا، سكنها الصحابة والتابعون
 (.556(، موسوعة ألف مدينة إسالمية )ص:75

 أ(./585( هناية اللوحة )(7
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للمساكني،  حظىوأ ،فيكون أرفه ألرابهبا ،تؤخذ صدقتها عند دخول مثرهتا البصرة
 .(5)وأما الكرم فيخرص عليهم كغريهم

 :ويتفرع على اخلرص مسائل
إذا تلفت الثمار أو احلبوب بعد بدو الصال ، فإما أن تتلف آبفة  األوىل:

مساوية أو ما يف معناها، أو إبتالف املالك، فإن تلفت آبفة مساوية وحنوها  
وهو املوضع الذي  -اجلـــرينأو  ،وهنب إما من الشجرة ،وسرقة ،وغرق ،كحريق

 قبل اجلفاف -(6)(2)[املـــسطح]غداد وصعيد مصر جيفف فيه الثمار ويسمى يف ب
فال شيء عليه كما لو تلفت املاشية  ،بغري تفريط من املالك يف الدفع أو احلفظ

  .(3)قبل التمكن قبل اخلرص أو بعده
ضمن  ،وأما إن قصر يف الدفع أو يف احلفظ أبن وضعها يف غري حرز

  .(6)الزكاة
ن اخلرص تضمني إوكان جيوز أن يقال بناء على األصل اآليت "قال اإلمام: 

أنه يضمن بكل حال ويلزم ذمته الثمرة ابخلرص، لكن قطع األصحاب 
 . (3)"خبالفه

  
                                                             

 . (226-223/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
املبدع يف شر  املقنع ، وابن مفلح يف (557/ 6حبر املذهب )ونقل اإلمجاع أيضا الروايين يف 

 .(256/ 2كشاف القناع عن منت اإلقناع )، والبهويت يف  (633/ 2)
 .(56/ 6لسان العرب )، و (376/ 3اتج العروس ) يف النسخة )املصطا (، واملثبت من( (2

ويقال  ،ابلبصرة اجلوخان ويسمى ،ويسميه أهل الشام األندر ،يسميه أهل العراق البيدرو (6) 
/ 5ث للقاسم بن سالم )غريب احلدي، (2515/ 6الصحا  ) انظر: ."أيضا ابحلجاز: املربد

287). 
 .(382/ 6اجملموع )، (85/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 
 .(85/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(233 -236/ 6هناية املطلب ) انظر:(3) 
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 .(5)قلت: وقد حكاه ابن كج لكنه غلط قائله
  .(2)زكاه ،وإن تلف بعضها دون بعض، فإن كان الباقي نصااب 

 فطريقان:  ،وإن كان دونه
أصحهما: أنه يبين على اخلالف املتقدم أن اإلمكان شرط الوجوب أو 

 .(6)ألول ال شيء عليه وعلى الثاين عليه حصة الباقياالضمان، فعلى 
 .(3)والثاين: القطع ابلثاين، وهو ضعيف

 ضمن نصيب املساكني، مث له حالتان: ،وإن أتلفها املالك 
بين على أصل خمتلف فيه، وهو أن نإحدامها: أن يكون بعد اخلرص في

 اخلرص عربة أو تضمني؟ 
 ، وقيل: وجهان:(6)وفيه قوالن

أحدمها: أنه عربة مبعىن أنه شرع العتبار املقدار، وال يصري حق املساكني به 
 املالك   ن اخلارص  ، وعلى هذا لو ضمَّ (3)يف ذمة رب املال، بل يبقى على ما كان

 .(7)كان لغوا  ،قدر الزكاة

                                                             

 (.256تكملة املطلب العايل )ص: انظر:(5) 
 .(386/ 6اجملموع )انظر: (2) 
وقد تقدم الكالم عليه وذكران أن القول الراجح عند الشافعية هو أن إمكان األداء ليس شرطا (6) 

يف الوجوب، بل يف الضمان فقط، فيجب عليه حصة الباقي من الزكاة وهو املذهب. انظر: 
 .(82/ 6هناية احملتاج )، (386/ 6اجملموع )

 .(386/ 6اجملموع )انظر: (3) 
/ 6العزيز شر  الوجيز ) لرافعي والنووي صرحا أبن فيه قولني. انظر:وهذا هو الصحيح فإن ا(6) 

 .(385/ 6اجملموع )، (85
 .(232/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 
 .(232/ 6) انظر: املرجع السابق(7) 
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، ومعناه أن حق املساكني انقطع به عن عني (5)ما: أنه تضمنيوأصحه
  .(2)يف اجلميعف الثمر وانتقل إىل ذمة رب املال؛ ألنه تسلط على التصر 

قال الشيخ أبو حامد: لكن ال يلزم الضمان إال بعد التصرف؛ ألن ما ال 
ال يضمن ابلشرط، وإمنا يضمن ابإلتالف كالوديعة،  ،يضمن ابلغصب والتسليم

لزمه حق املساكني فيستفاد ابخلرص التضمني، وابلتضمني  ،فإذا قصر أو أكل
  .(6)التصرف، وابلتصرف الضمان

نفس اخلرص تضمني أو يتوقف على تصريح اخلارص / (3)وعلى هذا فهل
 به؟ 

أراه أنه يكفي وال  والذي"فإن قلنا يتوقف، قال اإلمام:  (6)،فيه وجهان
  .(3)"حاجة إىل قبول

والذي عليه االعتماد واملعظم أنه ال بد من التصريح والقبول، "قال الرافعي: 
  .(7)"فإن مل يوجدا بقي حق املساكني كما كان

  .وال جيب على رب املال القبول
  

                                                             

 .(385/ 6اجملموع )، (85/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:(5) 
 .(232/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 

 (.236/ 6البيان )انظر: ( (6
 ب(./585( هناية اللوحة )(3

ذكر اإلمام فيه وجهني، وذكر النووي يف اجملموع فيه طريقني، واملذهب أنه ال بد من التصريح (6) 
روضة ، (382/ 6اجملموع )، (85/ 6العزيز شر  الوجيز )ابلتضمني وقبول املالك. انظر: 

 .(265/ 2الطالبني )
 .(236/ 6ملطلب )هناية اانظر: (3) 
 .(85/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (7) 
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  .(2)وجهان (5)]مقام اخلرص[ ويف إقامة وقت اخلرص
يرتب هذا على األوىل، إن قلنا: ال بد من التصريح ينبغي أن "قال الرافعي: 

 .(6)"ففيه اخلالف ،ا عنهنمل يقم وقت اخلرص مقامه، وإن استغني
رجعنا إىل املسألة، فإذا أتلف املالك الثمار أبكل أو غريه بعد بدو الصال  

عشر املساكني مترا، ويف  نمل يضم ،ن اخلرص عربةإوبعد اخلرص، فإن قلنا: 
ينبنيان على الوجهني يف الرطب يف أن  -ضمانه ابلرطب أو القيمة وجهان 

  :-الرطب مثلي أو متقوم كما لو أتلفه أجنيب
 .(3)ةأصحهما: يضمنه ابلقيم
  .واثنيهما: يضمنه ابملثل

  .(6)"يضمن عشره مترا، أو قيمة عشره رطبا"وقال البغوي: 
 الب به وجهان: فيما يط :وقال آخرون

أحدمها: أبكثر األمرين من قيمته رطبا أو مثله مترا؛ ألن هلم أوفر احلصتني 
 .(3)منهما

  .والثاين: أن مثلها مترا

                                                             

/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (5) 
85). 

 .(382/ 6اجملموع )أحدمها: أن وقت اخلرص يقوم مقامه. والثاين أنه ال يقوم مقامه. انظر:  (2) 
 .(85/ 6الوجيز )العزيز شر  انظر: (6) 

 ،مل يقم ،البد من التصريح :ن قلناوبناه النووي رمحه هللا على اخلالف السابق حيث قال: "إ  
 .(382/ 6اجملموع ) ".ال يقوم :أصحهما ،فوجهان ،وإال

 .(383/ 6)وهو املذهب انظر: اجملموع (3) 
وإن قلنا: قال: " البغوي رمحه هللا ذكر وجها واحدا فقط، وهو ضمان قيمة العشر حيث(6) 

 .(83/ 6التهذيب ) انظر: ."رطباً  ه، ضمن قيمة عشر عربةاخلرص 
 .(258تكملة املطلب العايل )ص: انظر: (3) 
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  . (2)ر[متال]م للمساكني عشر رِّ غ   ،نه يضمنهإقلنا:  (5)[إن]و 
 ،وإن قلنا: يضمن إن صر  اخلارص ابلتضمني وقبل املالك ووقع ذلك

ضمنه مترا، وإال، فهل يضمنه رطبا أو قيمة  ،فال، فإن وقع ذلك ،ضمن، وإال
 الرطب؟ 

 فيه الوجهان.
عليه، مث إن قلنا:  (6)زر[فيع] ،تالف قبل اخلرصاحلالة الثانية: أن يكون اإل

  .(3)ضمنه رطبا ،لو جرى كان عربة
  .(6)مترا "التتمة"وقال يف 

 وإن قلنا: يكون تضمينا فوجهان: 
  .(3)منه رطبا أيضاأصحهما: أنه يض

  .واثنيهما: يضمنه مترا
وفيه وجه اثلث: أنه يضمن أكثر األمرين من عشر التمر وقيمة عشر 

  .(7)الرطب
  

                                                             

 يف النسخة )فإن(، واملثبت هو الصواب حسب القواعد.(5) 
 . (383/ 6اجملموع )يف النسخة )الثمن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 

 بناء على القول أبن اخلرص هو التضمني هو املذهب. انظر: املرجع السابق.والتغرمي ابلتمر 
روضة الطالبني ، (383/ 6اجملموع )يف النسخة )فيعشر( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 

(2 /262). 
 .(383/ 6اجملموع )(، 6/86وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز )(3) 
 (.628ند ذكر هذه املسألة. انظر: تتمة اإلابنة )ص:مل أجد هذا يف التتمة ع(6) 
 .(383/ 6اجملموع )(، 6/86وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز )(3) 
 (.6/86انظر: العزيز شر  الوجيز )(7) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

209 
 

ولك أن تقول: ينبغي أن يضمن التمر يف احلالتني، وإن قلنا "قال الرافعي: 
التمر، وإذا وجب التمر  (5)[صال لا]ن اخلرص عربة؛ ألن الواجب عليه ببدو إ

تالف إهلم، فكيف يصرف إليهم الرطب أو قيمته، غايته أن الواجب يتعلق به، و 
متعلق اآلخر؛ بدليل  (2)امة[غر ]متعلق احلق ال يقتضي انقطاع احلق وانتقاله إىل 
لزمه للفقراء الشاة دون قيمة  ،أنه لو ملك مخسا من اإلبل فأتلفها بعد احلول

  ،خيرجه/ (6)ليكون مرهوان ابلتمر الواجب إىل أن ؛اإلبل، ولو قيل: يضمن الرطب
  .(3)"ن الزكاة تتعلق ابملال تعلق الدين ابلرهنإكان مناسبا لقولنا 

 .(6)قلت: وهو وجه مذكور يف احلالتني، وإن مل يذكره هو
مر أو نوعه بعد إتالفه، قال تولو اختلف املالك والساعي يف جنس ال

القول قول املالك، فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهدا "املاوردي والدارمي: 
  .(3)"مل يفده؛ ألنه ال حيلف ،قضي له، أو شاهدا ،وامرأتني

ومجيع ما ذكر يف احلالتني يف رطب وعنب جييء منهما متر وزبيب، فأما ما 
 .(7)ضمان الرطب والعنب قطعافيجب يف احلالتني  ،ال جييء منهما ذلك

أما لو أتلف املالك الثمار قبل بدو الصال ، فقد تقدم أنه ال شيء عليه،  
كره، وإن مل يقصده، فإن احتاج إىل بيعه أو أكله   ،لكن إن قصد الفرار من الزكاة

 .(8)مل يكره ،فيف على الشجرة وحنوه من األغراضخأو الت

                                                             

 . (6/86واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ) (يف النسخة )إصال ( (5
 . ثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابقوامل (يف النسخة )غرماء( (2
 أ(./582( هناية اللوحة )(6
 . (6/86العزيز شر  الوجيز ) ((3

فإن الرافعي رمحه هللا ذكر وجها واحدا يف التفريع على كون اخلرص عربة يف هذه احلالة، (6) 
 واملصنف رمحه هللا ذكر وجها واحدا.

 .(387/ 6اجملموع )، (221/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(262/ 2روضة الطالبني )، (233/ 6البيان )انظر: (7) 
 .(265/ 6احلاوي الكبري )، (66/ 2األم للشافعي )انظر: (8) 
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 فروع
، فإن نظر ،لو ادعى املالك أن الثمار املخرصة أو بعضها هلكت األول:

مل يكلف إقامة البينة عليه، ويصدق بيمينه،  ،أضافه إىل سبب خفي كالسرقة
فال زكاة عليه فيما ادعى تلفه سواء حلف أم  ،واليمني مستحبة على الصحيح

 .(5)ال
وجوب خذت منه ابلأ ،سقطت، وإال ،واجبة، فإن حلف اواثنيهما: أهن
 .(2)السابق، ال ابلنكول

وإن أضافه إىل سبب ظاهر يكذبه احلس فيه كما لو قال: هلكت حبريق  
  .(6)مل يلتفت إىل قوله ،يف الوقت الفالين، وحنن نعلم أنه مل يقع

يكذبه احلس كالنهب واجلراد واحلريق ونزول العسكر، فإن  (3)]مل[ نإو 
حلف،  ،صدق من غري ميني، فإن اهتم يف هالكها به ،عرف وقوعه وعموم أثره

  .(3)(6)ويف اليمني الوجهان
 

                                                             

روضة الطالبني ، (386/ 6اجملموع )، (83/ 6): العزيز شر  الوجيزوهو املذهب. انظر: (5) 
(2 /266). 
 .(386/ 6اجملموع )انظر: (2) 
 (.621، تتمة اإلابنة )ص:(86/ 6لتهذيب )اانظر: (6) 

ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز ( (3
(6/83) . 

 اهتم فإن ميني، غري من صدق أثره، وعموم وقوعه يعرف مل وإن) يف النسخة تكرار هذه العبارة( (6
(، 6/83ويدل عليه ما يف العزيز شر  الوجيز ) (الوجهان اليمني ويف حلف، به، هالكها يف

 . (263-2/266وروضة الطالبني )
 (.621، تتمة اإلابنة )ص:(86/ 6التهذيب )انظر: والوجهان مها االستحباب، والندب. (3) 
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لو وقع  والغالب ظهوره ،وإن مل يعرف وقوعه وأمكن ولكنه خالف الظاهر
صدق يف حصول  ،فأصح الوجهني يطالب ابلبينة على وقوع السبب، فإن أقامها

  .(2()5)اهلالك به مع ميينه
إمنا حيتاج اليمني إذا مل يكن ثقة، فإن كان ثقة مل حيتج  :قال الرافعي

  .(6)إليها
املفهوم "وإن اقتصر على دعوى اهلالك، ومل يضفه إىل سبب قال الرافعي: 

 .(3)"من كالمهم أنه يصدق بيمينه
مل  ،لو ادعى أن اخلارص حاف عليه يف اخلرص، فإن زعم أنه تعمده الثاين:

ال يقبل بال  ،وكذب الشهود ،حيف احلاكم عليهكما لو زعم / (6)يلتفت إليه
  .(3)بينة

مل يسمع دعواه قطعا، وإن بني، فإن   ،وإن زعم أنه غلط، فإن مل يبني املقدار
قبل قوله وحط عنه ما  ،ئةاكان قدرا حيتمل يف مثله الغلط كخمسة أوسق من م

  .(7)ادعاه، فإن اهتمه حلفه، واليمني مستحبة على الصحيح
  .(8)]بني الكيلني[هذا إذا كان املدعى فوق ما يقع 

أما لو ادعى بعد الكيل غلطا يسريا يف اخلرص قد يقع بني الكيلني كصاع 
 فوجهان:  ،ئةامن م

                                                             

 .(263/ 2روضة الطالبني )، (386/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (5) 
/ 6العزيز شر  الوجيز ). انظر: اليمني وال يكلف البينةأن القول قوله مع والوجه الثاين: (2) 

 .(355/ 6كفاية النبيه )،  (86
 .(86/ 6العزيز شر  الوجيز )(6) 
 انظر: املرجع السابق.(3) 

 ب(./582( هناية اللوحة )(6
 .(355/ 6كفاية النبيه )،  (86/ 6التهذيب )انظر: ( (3

 .(383/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (7) 
 .(383/ 6اجملموع )يف النسخة )من الكيل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (8) 
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  .(5)أصحهما: أنه يقبل
 (2)[قليل زللل]قال اإلمام: وصورة املسألة أن يقول املالك: حصل النقص 

ويكون بعد فوات  (6)[الكيل يف ]لزلليف اخلرص، فيقول اخلارص: بل 
  .(3)املخروص

وأما إن ادعى نقصاان فاحشا ال جيَّوِّز  أهل اخلربة وقع مثله غلطا كالثلث 
  .(6)مل يقبل قوله يف حق ذلك القدر قطعا ،والربع

 ويف قبوله يف حق القدر احملتمل فيه وجهان:
  .(7()3)أصحهما: يقبل

وسلم  بغنب فاحش ابع الوكيل وأصلهما اخلالف فيما إذا"قال املتويل: 
  ؟(8)"املبيع، فهل حيط القدر الذي لو غنب به لكان العقد صحيحا

مل يقبل؛ ألنه نسبه إىل الكذب  ،فإن قال: غلط هذا :ينظر"قال املاوردي: 
قبل؛ الحتمال  ،ورام نقض حكم اثبت بدعوى جمردة، وإن قال: مل أجد إال هذا

  .(1)"أنه تلف بعد اخلرص

                                                             

/ 2روضة الطالبني )، (383/ 6اجملموع )، (86/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (5) 
263). 

 .(6/383)اجملموع واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  (قليال لك)مل ( يف النسخة(2
 .(6/383)اجملموع واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  لكيل(اب مبلك) ( يف النسخة(6

 .(231/ 6هناية املطلب ) انظر:(3) 
 .(231/ 6البيان )(، 623تتمة اإلابنة ) انظر:(6) 
/ 2روضة الطالبني )، (383/ 6اجملموع )، (83/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 

263). 
 (.623تتمة اإلابنة ) ال يقبل. انظر:والوجه الثاين: أنه (7) 
 (.627تتمة اإلابنة ) انظر:(8) 
 .(228/ 6احلاوي الكبري )انظر: (1) 
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قول القاضي أيب الطيب ملن ادعى أن الثمرة نقصت عما خرصت  ويوافقه
صدق إذا حلف، وإن  ،وقال ال أعلم أخطأ اخلارص أم سرقت ،نقصاان بينا

 .(2)وفيه وجهان، (5)فهو كما لو ادعى أنه أخطأ خطأ متقاراب ،نكل
الزكاة منه  (6)]أخذت[ ،ولو أقر املالك أن الثمار زادت على املخروص

 .(3)كان ضمن أم ال  للزايدة سواء
فأكل  ،لو خرص عليه فتلف بعض املخروص، وقلنا تسقط الزكاة الثالث:

زكاه  ،وبقي بعضه، ومل يعرف الساعي ما تلف، فإن عرف املالك ما أكل ،بعضه
 .(6)حلفه استحبااب يف األصح ،مع الباقي، فإن اهتمه الساعي

قلنا له "وإن قال: مل أعرف قدر ما أكلته وال قدر ما تلف، قال الدارمي: 
أخذان  ،مالتحلفناك، وإن ذكرت حم ،لزمناك به، فإن اهتمناكأ ،إن ذكرت قدرا

 .(3)"الزكاة خبرصنا
الرابع: لو كان بني اثنني رطب مشرتك على النخل فخرص أحدمها على 

 ،: إن قلنا اخلرص تضمني"التقريب"ب اآلخر وألزم ذمته له مترا جافا، قال صاح
 /،(7)تصرف الشريك يف نصيب شريكه كما يف نصيب املساكني، وإن قلنا عربة

  .(8)فال أثر له يف حق الشريك

                                                             

 (.655-655انظر: التعليقة الكربى )(5) 
 والثاين: ال تؤخذ بناء على أهنا مستحبة. أحدمها: تؤخذ منه الزكاة بناء على أن اليمني واجبة.(2) 

 .(352/ 6كفاية النبيه )انظر:  
 .(383/ 6اجملموع )يف النسخة )وقلنا تسقط( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 .(676/ 5أسىن املطالب )، (263/ 2روضة الطالبني )انظر: (3) 
 .(387/ 6اجملموع )انظر: (6) 
 .(263/ 2روضة الطالبني )انظر: (3) 

 أ(./586( هناية اللوحة )(7
 .(387/ 6اجملموع )، (233/ 6هناية املطلب )انظر: (8) 
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وهذا بعيد يف حق الشريك، قال: والذي البد منه يف مذهب "قال اإلمام: 
املخروص أن اخلرص يف حق املساكني ال يشرتط فيه رضا  "التقريب"صاحب 

 .(2( )5)["فأما يف حق الشركاء، فال بد من رضا املخروص عليه]عليه 
ابلبيع  (6)تصرف املالك بعد اخلرص فيما خرص عليه[ ]املسألة الثانية:

  .واألكل وغريمها مبين على قويل التضمني والعربة
  .فله ذلك ،نه تضمنيإفإن قلنا 

يف قدر الزكاة ينبين على  (3)كما[  فيه]التصرف  نفوذنه عربة فإوإن قلنا 
  .(6)اخلالف املتقدم يف تعلق الزكاة ابلذمة أو ابلعني كما مر

  .(3)وأما ما عدا قدر الزكاة فقد روى اإلمام والغزايل القطع ابلصحة
  .(7)وأما بعد اجلفاف ففي نفوذ التصرف فيه اخلالف كما يف املواشي

رأيتهم يقولون ال جيوز البيع لكنك إذا راجعت كتب العراقيني "قال الرافعي: 
وال سائر التصرفات يف شيء من الثمار إذا مل يضمن الثمرة يف ذمته ابخلرص، فإن 

فدعوى القطع غري  ،فذاك، وإال ،أرادوا به نفي اإلابحة ومل حيكموا ابلفساد
                                                             

/ 6اية املطلب )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف هن(5) 
 .(387/ 6اجملموع )، و (237

 .(237/ 6اية املطلب )انظر: هن(2) 
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (6) 

 .(383/ 6اجملموع )، و (86
 .(383/ 6)ما بني املعقوفني ينبغي زايدته، لصحة العبارة دونه، ولعدم وجوده يف اجملموع (3) 
وقد ذكر املصنف أن القول اجلديد الصحيح هو تعلق الزكاة ابلعني تعلق شركة، فال جيوز (6) 

 (558)ص:التصرف يف قدر الزكاة ابلبيع أو األكل بناء على هذا القول. انظر: 
 .(331/ 2الوسيط )، (232/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 
وهو أنه إذا وجبت الزكاة يف املواشي فإن قلنا: الزكاة تتعلق ابلذمة فله التصرف يف مجيع (7) 

هناية املطلب املواشي، وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق ابلعني، فال يتصرف يف قدر الزكاة. انظر: 
(6 /232). 
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سواء  التسعة ارشعمسلم، وكيف ما كان فظاهر املذهب نفوذ التصرف يف األ
 .(5)"رد على الكلأفردت ابلتصرف أو و 

  .قلت: وصر  العراقيون أبهنا على هذا أمانة يف يده ليس له التصرف فيها
األكل وال التصرف، ولكن لو ابع التسعة  (2)]له[ وقال البغوي: ليس

  .(6)صح على هذا القول ،األعشار
جيوز التصرف  :أنه قال: إن قلنا عن الفوراين (3)"الذخـــائر"وحكى صاحب 

 .(6)فقوالن ،فهنا أوىل، وإال ،يف املواشي
ال جيوز، فلو "وأما تصرفه قبل اخلرص ابألكل والبيع وغريمها، فقال البغوي: 

  .(3)"حتاكم إىل عدلني خيرصان عليه ،مل يبعث احلاكم خارصا، أو مل يكن حاكم
 فإن تصرف فيه رطبا فهل يضمنه مبثله أم بقيمته؟ 

 

                                                             

 (.83-86/ 6شر  الوجيز )العزيز (5) 
ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف تكملة املطلب العايل (2) 

 (.251)ص:
ذكر املصنف رمحه هللا قول البغوي مطلقا، وليس كذلك؛ فإنه منع من التصرف يف قدر (6) 

؛ ألنه عربةخر: أن اخلرص وفيه قول آالزكاة، وأجاز التصرف يف األعشار التسعة حيث قال: "
 ".يف تسعة أعشارها املال إال يف ظن؛ فال يصري به حقهم يف ذمته. فعلى هذا: ال يتصرف

 .(86/ 6التهذيب )
يع بن جنا املخزومي  أليب كتاب الذخائر(3)  مث املصري، ترجع إليه  الشافعياملعايل جملَّى بن مج 

على  يدب القاض، ومن تصانيفه: أملذهبا يف وهو من الكتب املعتربة الفتيا بداير مصر،
كشف (،  277/ 7)ـ. انظر: طبقات السبكي (ه 665) :تويف سنة الشافعي، مذهب

 .(3/ 2، هدية العارفني )(66/ 6)وفيات األعيان ، (822/ 5الظنون )
 (.251انظر: تكملة املطلب العايل )(6) 
 .(83/ 6التهذيب )(3) 
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ضمن قيمة الوسط منها، وفيما يضمنه  ،، فإن كثرت األنواع(5)فيه الوجهان
  .الوجهان

ومن أجاد النظر يف قويل العربة والتضمني وأتمل ما قيل "الرافعي:  قال
ظهر له أهنما مبنيان على تعلق الزكاة ابلعني، فأما إذا  ،فيهما تفسريا وتوجيها

قول ابخلرص ينقطع حقهم من العني ويتعلق ابلذمة، نعلقناها ابلذمة فكيف 
 .(2)"وكان قبله كذلك

إذا أصاب النخل عطش بعد الصال ، ولو تركت الثمار عليها إىل  الثالثة:
 (6)]به[ ع ما يندفعجاز قط ،لتضررت النخيل أو تضررت الثمار ،وقت اجلذاذ

جاز، وإن  ،الضرر إما بعض الثمرة أو كلها، فإن مل يندفع إال بقطع اجلميع
  .(3)[قطع الزائد/ (6)بقطع البعض مل جيز (3)[اندفع]

وينبغي للمالك إذا أراد القطع أن يستأذن اإلمام أو العامل، وعليهما 
د ب، ولو است(7)الصحيحإجابته ملصلحة الفريقني، وهذا االستئذان واجب على 

  .(8)]عزر إن كان عاملا[ ،به
                                                             

 املصنف عند بيان احلالة الثانية من اإلتالف وهو إذا كانوقد مر ذكر الوجهني يف كالم (5) 
، ويف وجه آخر يضمنه وهو املعتمد يف املذهب ففي وجه يضمنه رطبا ،قبل اخلرص اإلتالف

، وليس فيه الضمان ابلقيمة، لكن إن كان اإلتالف بعد اخلرص ففيه الضمان ابملثل يف مترا
/ 6اجملموع )(، 6/86العزيز شر  الوجيز )(، 258وجه، وابلقيمة يف وجه آخر. انظر: )ص:

383). 
 .(83/ 6العزيز شر  الوجيز )(2) 
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (6) 

 .(372/ 6اجملموع )، (83
 .(372/ 6اجملموع )يف النسخة )اندفعت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 

 ب(./586( هناية اللوحة )(6
 .(83/ 6لتهذيب )، ا(265/ 6احلاوي الكبري )، (66/ 2األم )انظر: (3) 
 .(266/ 2روضة الطالبني )، (372/ 6اجملموع )انظر:  وهو املذهب .(7) 

السياق كما يف العزيز شر  الوجيز  واملثبت ما يقتضيه (علما كان عشر إن) يف النسخة ((8
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وجيوز أن يكون اخلالف مبنيا على اخلالف يف وجه "قال الرافعي: 
  .(5)"التعلق

فلو علم الساعي به قبل القطع فأراد الساعي أن خيرص الثمار ويقامسه 
 ويعني حق املساكني يف خنلة أو خنالت معينة فهل جيوز؟

 أن القسمة إفراز أم بيع؟  فيه قوالن مبنيان على
، مث للساعي بيع نصيب املساكني من (2)جاز ،إفراز وهو األصح :إن قلنا

املالك أو من غريه، وأن يقطعه ويفرقه بني أرابب السهام فيفعل ما هو 
 .(6)األصلح

  .مل جيز ع،هنا بيإوإن قلنا 
 ولو مل مييز نصيب الفقراء أو قطعت الثمار مشرتكة، فقد نص على أن

  .(6( )3) [الثمن]أو عشره مقطوعا وال يلزمه  ،الساعي أيخذ مثن عشر الرطب
 .(7)أنه أيخذ عشر الرطب (3)وروى الربيع

  

                                                                                                                                                  

 .(2/266( وروضة الطالبني )6/83)
 .(83/ 6العزيز شر  الوجيز )(5) 
 .(376/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (2) 
 .(265/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 (.222يف النسخة )الثمن(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:(3) 
 .(232/ 6البيان )، (536/ 8خمتصر املزين )انظر: (6) 
 ه(، تتلمذ على573: )سنةولد  ،أبو دمحم الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املراديهو (3) 

تويف سنة:  بن وهب، ، قال الشافعي: الربيع رواييت، وتتلمذ على عبد هللاكتبهوى  ور  يالشافع
 طبقات الفقهاء، (566 -565/ 2طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ه(. انظر:275)

 .(18)ص:  للشريازي
 .(236/ 6البيان )، (66/ 2األم )انظر: (7) 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

228 
 

جاز قسمة  ،(5)[إفرازا]واختلفوا فيه، فقال مجاعة: إن جعلنا القسمة 
  .(2)الرطب كيال أو وزان وأخذ عشره

بيع الرطب الذي  وإن جعلناها بيعا، ففي جوازها خالف مبين على جواز
  .جازت القسمة ،، فإن جوزانه(6)مر مبثله، واألصح املنعتال ي

 فوجهان: ،وإن منعناه
  .(3)وز كيال ووزانجت: "املهذب"فعلى هذا قال صاحب  ،وزجتأحدمها: 

 (6)"وهو القياس"وز إال كيال، قال النووي: جتوقال غريه: ال 
هذا للساعي يف األخذ  ، وعلى(3)أصحهما: عند األكثرين أهنا ال جتوز

 مسلكان:
: أن أيخذ قيمة عشر الرطب وإن كانت بدال للحاجة كما (7)[حدمها]أ

 .(1)من حيوان (8)[شقص]جيوز أخذها فيما إذا وجب 
واثنيهما: أن يسلم املالك عشر الرطب مشاعا للساعي ليعني حق 

 (55)]برئ[ ،سلمه الساعيتاملساكني، وطريقه فيه أن يسلم الرطب كله فإذا 
                                                             

 واملثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة.  ) إفراز(  ( يف النسخة(5
 .(376/ 6اجملموع )وهو املذهب. انظر: (2) 
 وهو املذهب. انظر: املرجع السابق.(6) 
 .(288/ 5ملهذب )نظر: اا(3) 
 .(373/ 6اجملموع )انظر: (6) 
/ 2روضة الطالبني ) ،(373/ 6اجملموع )، (87/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (3) 

266). 
 .(373/ 6اجملموع )يف النسخة )إحدامها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (7) 
 .(87/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )شقصا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (8) 
وهذا املسلك ضعيف، قال النووي رمحه هللا: إن هذا مبين على جواز أخذ القيمة عند (1) 

 .(373/ 6اجملموع )الضرورة، والصحيح الذي عليه األكثرون منعه. انظر: 
 .(373/ 6اجملموع ) خة، والتكميل من ما بني املعقوفني ساقط يف النس( (55
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فحينئذ يبيع الساعي نصيبهم من  ،وصار مقبوضا للمساكني ،املالك من العشر
  .(5)ويقسمان الثمن ،أو من غريه، أو يبيع هو واملالك اجلميع ،املالك

قول الشافعي أيخذ عشر الرطب أو مثن عشره ترديد قول  ء:الؤ وقال ه
أو على أهنا بيع، وأن بيع الرطب الذي  ،منه، فيأخذ العشر على أن القسمة إفراز

 مرتمر مبثله جائز، وأخذ القيمة بناء على أهنا بيع، وأن بيع الرطب الذي ال يتال ي
  .(2)ميتنع مبثله

وقال آخرون: ذلك ختيري منه للساعي بينهما، ومسى القيمة مثنا، ويفعل ما 
  .(6)هو األحظ

لـــقالوقف مع  (6)[مةسق]ز والغزايل: وهذا القائل جيوِّّ / (3)قال اإلمام:  (3)الطِّّ
 .(7)للحاجة
اية الربيع على ما إذا رأى الساعي املصلحة يف بيع الرطب لعشر و ور 

  .الرطب
وقال آخرون: ال أيخذ منه عشر الرطب وال قيمته، وطريق اخلالص يف 

 ،فيتعني حق املساكني ابلقبض ،األداء أن يسلم عشر الرطب إىل الساعي مشاعا
                                                             

ن هذا الطريق جائز وهو متعني عند من مل جيوز القسمة وأخذ قال الرافعي رمحه هللا: "إ(5) 
العزيز شر  الوجيز ". انظر: وهذا املسلك جائز بال خالفوقال النووي رمحه هللا: " ".القيمة

 .(266/ 2روضة الطالبني )، (373/ 6اجملموع ) ،(87/ 6)
 .(375/ 2الوسيط )انظر: (2) 
 .(236/ 6البيان )، (266/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 

 أ(./583( هناية اللوحة )(3
الوسيط و ، (262/ 6هناية املطلب ) يف النسخة )قيمة(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف(6) 

(2 /375). 
ـــالطِّّ (3)  النظم  انظر: وس، واملطلق ضده.املوقوف: احملبو  بكسر الطاء، وهو ضد الوقف :قلْ ـ

 .(21/ 2)  املستعذب 
 .(375/ 2الوسيط )، (262/ 6هناية املطلب )انظر: (7) 
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إذ له أن يبيع مال  ؛الساعي قدر حق املساكني (5)[بيعيو ]وتثبت الشركة كما مر، 
الزكاة للحاجة عند عظم املؤنة يف خزنه أو نقله، وإن مل يكن له بيعه لغرض 

  .(2)التجارة والربح
ف عن بعضهم أن ترديد قول الشافعي منزل على اختال لىوجمونقل الروايين 

أو مثن "إذا كانت ابقية، وقوله:  :، أي"أيخذ عشرها" :فحيث قال ،حالني
إذا كانت اتلفة، وعرب ابلثمن عن القيمة، وقيل نص عليه يف  :، أي"عشرها

  .(6)"األم"
اإلشكال على قولنا  (3)رد[ي]إمنا  :استدرك اإلمام يف املسألة، فقال

املساكني شركاء يف النصاب بقدر الزكاة، فحينئٍذ ينتظم التخريج على قويل 
يت أيفليس تسليم جزء إىل الساعي قسمة حىت  ،القسمة، فأما إذا مل جنعلهم شركاء

  .(6)فيه قول القسمة، بل هو توفري حق على مستحق
فعلى املالك  ،القطع ت بعدتلف، فإن (3)]ابقية[ هذا كله إذا كانت الثمرة

 .(7)قيمة عشرها رطبا، خبالف ما إذا أتلفها يف غري هذه فإنه يلزم العشر مترا
ره مثأنه لو ابع  (8)-هللا تعاىل همارمح-روى املزين عن الشافعي  الرابعة:

قبل بدو صالحها من غري شرط القطع أن البيع ابطل، فإن أتلف املشرتي الثمار 

                                                             

 .(375/ 2الوسيط )يف النسخة )وبيع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 .(375/ 2الوسيط )انظر: (2) 
 .(552/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 
، (235/ 6)يف النسخة )يزول( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف هناية املطلب ففيه )يؤثر( (3) 

 .(87/ 6) ففيه )يثور(العزيز شر  الوجيز و 
 .(235/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 

ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف تكملة املطلب العايل ( (3
(226.) 

 (.226ر: تكملة املطلب العايل )انظ( (7
روي املزين هذا الكالم يف املختصر الكبري يقول ابن الصال  أن للمزين "املختصر الكبري"، (8) 
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واجتمع عليه الزكاة  ،ر عليهجِّ وح   ،مث أفلس البائع ،(5)بعد صالحها يف يده
ون بار ضوي ،شر القيمةم املساكني بع  ويقدَّ  ،فتؤخذ القيمة من املشرتي ،والديون

  التمر األكثر. (2)؛ إذ ]قيمة[بقدر التفاوت بني قيمة الرطب والتمر
 واألحكام األربعة األخرية مبنية على مخسة أصول:

 لى أن الرطب من ذوات القيم.أما أخذ القيمة فمبين ع 
 فتفريع على تعلق الزكاة ابلعني كاملرهون. ،تقدمي املساكني ابلعشر :والثاين 

وأن  ،الثالث: إثبات حق املساكني يف التمر تفريع على أن اخلرص تضمني
  .وقته يقوم مقامه

 ،واستشكله ابن الصال  فإنه على هذين القولني يزول تعلقها ابلعني
ويتحول إىل الذمة كما سبق، وهو إشكال مل أجده ألحد، وقد قضيت منها 

 .عجبا
ق الزكاة ابلعني متكينا علَّ ت  ( 6)واملمكن فيه محله أما على قول التضمني ال

 ،من التصرف يف الثمار، وتصرفه يف هذه الصورة ممتنع بسبب احلجر/ (3)للمالك
ضمني رعاية جانب املساكني، فيبقى التعلق ابلعني على ما كان، وفائدة الت

 .(6)وتكون هذه الصورة مستثناة من القاعدة

                                                                                                                                                  

شر  وهو كاملرتوك، و"املختصر الصغري"، وهو املشهور املعروف مبختصر املزين. انظر: 
 .(527/ 6مشكل الوسيط )

/ 6شر  مشكل الوسيط ) ".البائع لفساد البيع وهي ابقية على ملكقال ابن الصال : "(5) 
528). 

 .(375/ 2الوسيط )( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف فيهيف النسخة )(2) 
 انلأز  على قول التضمني أانواملمكن يف حله ) (528/ 6شر  مشكل الوسيط ) ويف(6) 

 .تعلق الزكاة ابلعني(
 ب(./583( هناية اللوحة )(3

 .(521 -528/ 6مشكل الوسيط )شر  انظر: (6) 
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تفاوت ما بني قيمة الرطب والتمر تفريع على بالرابع: إثبات حق املضاربة 
، وقد مر أن فيه ثالثة (5)أن حق هللا تعاىل يساوي حق اآلدميني عند االزدحام

 قدمناه من غري مضاربة. ،هاحد، فإن قدمنا  أ(2)أقوال
  .ال جيب يف الثمار والزروع حق غري الزكاة فرع:

: جيب أن يطعم منها يوم اجلذاذ واحلصاد، وذلك (6)وقال بعض السلف
  .(3)مستحب عندان

؛ ليطعم الفقراء،  ويستحب أن يكون جذاذ النخل هنارا"قال املاوردي: 
  .(3) "سواء وجبت فيه الزكاة أم ال (6)وروي النهي عن جذاذه ليال

مل جيب فيها شيء آخر  ،أخرج زكاة الثمار والزروع وأقامت عنده سننيوإذا 
 خبالف املاشية والدراهم والداننري.

 
 
 

                                                             

 .(375/ 2الوسيط )انظر: ( (5
 /ب(.533انظر: اجمللد الثاين من املخطوط املكتبة السليمانية، إسطنبول تركيا، اللوحة )( (2
/ 6احلاوي الكبري )، (358/ 2مصنف ابن أيب شيبة ). انظر: جماهد والنخعيقاله به ( (6

265). 
ألن  التصدق عند الصرام؛ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه ال جيب قال النووي رمحه هللا: (3) 

، وما ورد يف اآلية من إيتاء احلق يوم احلصاد، فمحمول على الزكاة. األصل عدم الوجوب
 .(672/ 6اجملموع ) انظر:

حصاد هنى عن "علي بن احلسني، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهذا النهي ورد يف حديث روي مرسال عن (6) 
السنن الكربى ، (535املراسيل أليب داود )ص:  ". انظر:الليل وجداد الليل وصرام الليل

 .(387/ 1للبيهقي )
 .(265/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
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 زكاة الذهب والفضة النوع الثالث
 ويف جنسه: ،والواجب ،والنظر فيه يف القدر املوجب

 والواجب فيه. ،والنصاب ،يف القدر املوجب :النظر األول
، وفيهما ربع (3)عشرون مثقاال (6)الـــذهب، و (2)ئتا درهمام (5)ونصاب الورق

مخسة دراهم يف املأتني، ونصف مثقال يف العشرين، وال شيء فيما دون  ،العشر
ذلك، ولو بلغت قيمة الذهب مأيت درهم، وال يضر نقصان العشرين مثقاال عن 

  .(6)املأتني
  .(3)واالعتبار ابلوزن الذي كان مبكة

ومل خيتلف قدره يف جاهلية وال إسالم، وهو اثنتان  ،هو الدينار :واملثقال
  .(5)وسبعون حبة من حبات الشعري الغالب

                                                             

/ 58اتج العروس )الورق هي الفضة، والفضة بكسر الفاء معروف من اجلواهر ومجعه فضض. (5) 
312). 

، معجم (31 :ص)ابلوزن احلديث. انظر: اإليضا  والتبيان:  غراماً  616مائتا درهم يساوي (2) 
 (.651/ 6) للبسام: توضيح األحكام من بلوغ املرام(، 258 :ص)لغة الفقهاء: 

الذهب معروف، وفسره أصحاب املعاجم ابلترب ويدل تفسريهم على الرتادف، لكن الظاهر (6) 
اتج أن الترب أعم من الذهب، فالترب ما يكون يف املعدن، أو الذي مل يضرب، ومل يصغ بعد. 

 .(365/ 2العروس )
لوزن املعاصر اب املثقال هو الدينار: وزنه ثنتان وسبعون حبَّة من حب الشعري املمتلئ، ويساوي(3) 

ابلوزن  غرامًا من الذهب اخلالص، فيكون نصاب الذهب )عشرون ديناراً( يساوي (3.26)
 – 255ص )، املصبا  املنري: (86 :ص)غراماً. انظر: حترير ألفاظ التنبيه  (86) املعاصر

 (.651/ 6) :توضيح األحكام من بلوغ املرام(، 31 – 38ص )، اإليضا  والتبيان (255
يف  هالتنبي، (33اإلقناع للماوردي )ص: ، (536/ 8خمتصر املزين )، (32/ 2األم ) انظر:(6) 

 .(61الفقه الشافعي )ص: 
 .(88/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (3) 
 .(233/ 6حتفة احملتاج )، (325/ 6كفاية النبيه )انظر:  (5) 
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وزن كل عشرة  ،(5)وأما الدرهم فهو مبكة وسائر بالد اإلسالم ستة دوانيق
  .(2)منها سبعة مثاقيل

  .(6)وعن ابن سريج أن وزن الدرهم كان كذلك يف اجلاهلية
 ل اجلمهور: بل كانت يف اجلاهلية خمتلفة:وقا

 ، وزنة كل درهم منها مثانية دوانيق.(6( )3)[البـــغلية]منها:  
: وزنة كل درهم منها أربعة دوانيق، فخرج الدرمهان يف (3)الطــربيةومنها: 

  .(7)فكان وزن كل درهم ستة دوانيق ،اإلسالم وقسما درمهني
  .(1)[لرطل]اأربعون درمها، وقد يراد هبا نصف سدس  (8)األ وقِّـــيَّةو 

                                                             

حبات من الشعري غرلة وزنه مثاين الدوانيق مجع دانق وهو فارسي معرب، وهو سدس درهم، (5) 
/ 1هتذيب اللغة )رام ابلوزن احلديث. انظر:  غ (5، 313 ) يساوي ،ممتلئة مقطوعة الرأس

 .(253( معجم لغة الفقهاء )ص: 255/ 5املصبا  املنري )، (31
 .(32/ 2األم )انظر: (2) 
 .(267/ 2روضة الطالبني )، (286/ 6البيان )انظر: (6) 
 .  (81/ 6العزيز شر  الوجيز )واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف يف النسخة )الثعلبية( (3) 
 انظر: البغلية نسبة إىل ملك يقال له رأس البغل وهي السود كل درهم منها مثانية دوانيق.و (6) 

 .(66/ 6) البن امللقن: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، (556حترير ألفاظ التنبيه )ص: 
حترير ألفاظ التنبيه . انظر: طربية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيقوالطربية: نسبة إىل (3) 

 .(66/ 6اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ) ، (556)ص: 
 ، (53/ 3اجملموع )،  (283/ 6البيان )انظر: (7) 
، بتشديد الياء، غري مصروف، وهى أربعون ياألوقية: بضم اهلمزة وتشديد الياء، ومجعها: أواق(8) 

معجم  .(566/ 5) املستعذب النظم رام ابلوزن احلديث. انظر:غ( 551 ، وتساوي )ادرمه
 .(17لغة الفقهاء )ص: 

وهي يف ، (353/ 56لسان العرب )يف النسخة )ال رطل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (1
/ 35اتج العروس ). انظر: وهي جزء من اثين عشر جزءا ،غري احلديث نصف سدس الرطل

265). 
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يجب يف الزائد على النصاب فيهما ف ،يف الذهب والفضة (5)]ال وقص[و
 .(2)حبسابه

 مسائل:/ (6)وفيه
مل جيب فيه زكاة،  ،لو نقص النصاب شيئا وإن قل ولو نصف حبة األوىل:

القدر الناقص وقوعه ( 3)[ةندار ل]أو  ،جلودة نوعه ؛التمام أو أكثر جروا  جوإن را 
 يف حمل املساحمة.

 ،وكمل يف بعضها ،أو حنوها ،ولو نقص عن النصاب يف بعض املوازين حبة
 فوجهان:

  .(6)وقطع به مجاعة أنه ال جيب شيء :أصحهما
 .(3)واثنيهما: جيب، ونسبه اإلمام إىل الصيدالين، وغلَّطه فيه

                                                             

 . (372/ 2الوسيط )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (5) 
 .(88/ 6العزيز شر  الوجيز )، (13/ 6التهذيب )انظر: (2) 

 أ(./586( هناية اللوحة )(6
 .(81/ 6) يف النسخة )لرباءة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3

/ 2روضة الطالبني )، (8/ 3) اجملموع، (15/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  املذهب.وهو (6) 
267). 

"فأما التفاوت بني امليزان، فال حكم نقل اإلمام كالم الصيدالين وفصل فيه، قال الصيدالين: (3) 
 . له؛ فإذا خرج أبحد امليزانني مائتا درهم، وجبت الزكاة"

ن وزن مبيزان فكان أقل من النصاب، مث وزن مبيزان آخر فكان قال اإلمام: إن كان مراده أنه إ
نصااب، فهذا ال زكاة فيه فلعل امليزان الذي كان فيه أقل من النصاب قوميا، واآلخر خمتال، 

 فكيف نوجب عليها الزكاة ابلظن.
وإن كان مراده أنه يوزن أكثر من مرة يف ميزان واحد فيكون أقل من النصاب مرة، ويكون 

يف مرة أخرى، فهذا ال حكم له؛ ألنه ميكن التأكد منه ابلتثبت يف الوزن. هذا ملخص   نصااب
 .(273/ 6هناية املطلب )كالمه. انظر: 
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يشرتط يف وجوب الزكاة بقاء النصاب من أول احلول إىل آخره،  الثانية:
مث متت بعد  ،فلو ملك عشرين مثقاال، فنقصت يف أثناء السنة مقدارا يسريا

انقطع احلول، وانعقد من حني متامها، فال جتب حىت ميضي حول من  ،ساعة
 .(5)حينئذٍ 

ال يكمل نصاب أحد النقدين ابآلخر، فلو ملك مأيت درهم إال  الثالثة:
فال زكاة يف واحد منهما، وال  ،درمها، أو عشرين مثقاال إال عشر مثقال مثال

 .(2)يكمل أحد اجلنسني ابلنحاس وال غريه
فال زكاة يف الدراهم والداننري املغشوشة ما مل يبلغ قدر  ،لفضةوإن اختلط اب

  .(6)النقرة والذهب فيهما نصااب، أو يكمل هبا اخلالص نصااب
وجبت،  ،وفيه وجه أنه إذا بلغت قيمة الغش املضاف إليها معها نصااب

  .(3)وغلط قائله
خيرج الواجب من النقرة اخلالصة، أو خيرج  ،وحيث جتب الزكاة يف املغشوش

 .(6)يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب امن املغشوش م
قلت: ويتعني األول فيما إذا أخرج الويل الزكاة من مال احملجور عليه؛ ألنه 
على الطريق الثاين متربع ابلنحاس أو غريه الذي غش به، والتربع من الويل 

 .(3)ممتنع
 

                                                             

 .(8/ 3اجملموع )، (283/ 6البيان )انظر: (5) 
 .(8/ 3اجملموع )، (286/ 6البيان )انظر: (2) 
 ، (288/ 6البيان )، (273/ 6هناية املطلب )انظر: (6) 
 .(1/ 3اجملموع )هذا الوجه تفرد به السرخسي. انظر: (3) 
 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )، (13/ 6التهذيب )انظر: (6) 
 ، (673/ 5أسىن املطالب )وهو املذهب. انظر: (3) 
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درمها نقرة  (2)[عشرين]مخسة و (5)]مغشوشة[ رهمولو أخرج عن ألف د
فقد تطوع ابلفضل، ولو أخرج عن مأيت درهم خالصة مخسة مغشوشة؛  ،خالصة
  .(6)مل جيزئه

 وهل له اسرتجاعها؟
  .(3)فيه اخلالف اآليت يف إخراج الرديء عن اجليد

وخيرج الباقي  ،والذي يظهر القطع إبجزاء ما فيها من اخلالص عن قسطه
  .(6)من اخلالص

كان   إنأجزأه  ،ولو أخرج عن األلف املغشوش مخسة وعشرين مغشوشة
خيري بني أن  ،الغش فيها سواء، وإن جهل قدر الفضة فيها مع حتقق بلوغها نصااب

فيخرج ما يتيقن أن  ،وبني أن حيتاط ،خالصا (7)عشر[ال] وخيرج ربع (3)يسبكها
  .(1)خالصا (8)لعشر[ا]فيه 

                                                             

/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (5) 
15). 

 وعشرون( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.يف النسخة )( (2
 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )، (281/ 6البيان )انظر: (6) 
فيه وجهان: أحدمها: ليس له الرجوع، واآلخر: أن له الرجوع فيه ، وهو املذهب. انظر: (3) 

 .(55/ 3اجملموع )، (15/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 262)ص:
 .(281/ 6البيان )املصنف رمحه هللا؛ ولذا نسبه لنفسه، وقال به احلنفية. انظر:  هذا رأي(6) 
من سبك يسبك سبكا، ابب قتل يقتل، مبعىن اإلذابة، وهو أن يذاب الذهب والفضة، لصنع (3) 

، (512/ 27اتج العروس )، (236/ 5املصبا  املنري )احللي أو لتنقيتهما من اخلبث. انظر: 
 .(356/ 5)املعجم الوسيط 

 .(55/ 3اجملموع )يف النسخة )الغش( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (7
 يف النسخة )الغش( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق.( (8
 املرجع السابق.انظر: ( (1
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 من أصل املال أو على املالك؟ الســـبك /(5)فإن سبكها فمؤنة
 : (2)فيه وجهان

  .(6)أصحهما: الثاين
 ،هتماصدق، فإن  ،ومهما ادعى املالك أن قدر النقرة يف املغشوش كذا

  .(3)استحبااب ف  لِّ ح  
مل  ،فأدى اجتهادي إىل أن فيها كذا ،ولو قال ال أعلم قدره لكن اجتهدت

  .(6)يقبل منه حىت يشهد شاهدان من أهل اخلربة
سكن النفس إىل قوله من توقال املاوردي: إال أن يضاف إىل قوله قول من 

 .(3)فيعمل به ،أهل اخلربة
 ،اسانيةغويكمل أحد النوعني من النقدين ابلنوع اآلخر منه كالداننري ال

، ويكمل اجليد ابلرديء من النوع الواحد كما يف أنواع واهلروية ،والسابورية
 .(7)املاشية

كون ابلنعومة والصرب على الضرب وحنوه، والرداءة تكون تواجلودة يف النوع 
ابخلشونة والتفتت عند الضرب وحنومها، وليس اخللوص والغش من نوع اجلودة 

  .(8)والرداءة

                                                             

 ب(./586( هناية اللوحة )(5
 .(232/ 6)احلاوي الكبري الوجه األول أنه يكون من املسبوك. انظر: (2) 
 .(55/ 3اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(6) 
 .(232/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(55/ 3اجملموع )، (565/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 
 .(232/ 6احلاوي الكبري ) انظر:(3) 
 .(287/ 6البيان )انظر:  (7) 
 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (8) 
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أخرج من كل بقدره وإن كثرت  ،األنواع يف النقدين ثرمث إن مل تك
  .(2)أخرج من الوسط ال من األجود وال من األردأ ،اعتبار الكل (5)شق[و ]

  .(6)وحكى الروايين أنه خيرج من كل نوع مطلقا وصححه
أجزأه، وكان األفضل، ولو أخرج الرديء عن  ،ولو أخرج اجليد عن الرديء

، فاملشهور (3)[اجليد]رجه عن أجزأه، سواء كان منه أو من غريه، ولو أخ ،الرديء
  .(6)الذي قطع به اجلمهور أنه ال جيزئه إن كان املخرج عنه جيدا حمضا

  .(3)مل جيزئه فيما يقابل اجليد ،ائوإن كان جيدا وردي
  .(7)أه فيهطَّ وروى الرافعي عن اإلمام عن الصيدالين أنه قال جيزئه، وأنه خ  

مع الكراهة فيما إذا أخرج الرديء عن اجليد  والذي رواه اإلمام عنه اإلجزاء
  .(55)فيه (1)ه[أطَّ وخ  ]، ال عن اجليد احملض (8)والرديء

 .(55)وقد وافق القاضي الصيدالين يف ذلك

                                                             

 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )وسواء( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 .(287/ 6البيان )، (17/ 6التهذيب ) انظر:(2) 
 .(36/ 6) حبر املذهبانظر: (6) 
 . (267/ 2روضة الطالبني )يف النسخة )اجلديد( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 
 .(267/ 2روضة الطالبني )، (8/ 3موع )اجملوهو املذهب. انظر: (6) 
 .(261/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (7) 
 .(8/ 3اجملموع ) واملذهب أنه ال جيزئه. انظر:(8) 
 .(276/ 6) هناية املطلبيف النسخة )وخطأ( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (1) 

 .(276/ 6هناية املطلب ) انظر: (55) 
قول املصنف رمحه هللا أن القاضي وافق الصيدالين حمل نظر؛ فإنه ابن الرفعة قال إن القاضي (55) 

كفاية النبيه انظر:   ."واقتصر القاضي احلسني على إيرادهأورد هذا القول فقط، حيث قال: "
(6 /356). 
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وخيرج قيمة ما بينهما ذهبا إن كان املخرج  ،أنه جيزئه :وفيه وجه اثلث 
كما لو أخرج أدىن الصنفني من احلقاق وبنات   ،فضة، وفضة إن كان املخرج ذهبا

 .(5)اللبون
 ،أجزأ وأخرج قيمة ما بينهما، وإن كان ابقيا ،ووجه رابع: أنه إن كان تلف

  .(2)مل جيزئه ويسرتجعه
 فإن قلنا: ال جيزئه، فهل له اسرتجاعه؟

 : (6)فيه قوالن، وقيل وجهان
  .(3)صحهما: نعمأ

هذا  ةد مبا إذا تبني عند الدفع أنه زكاقال ابن الصباغ: وينبغي أن يتقي
وقال ، (3) املــستظهري، وجزم به صاحب (6)مل يتوجه الرجوع ،املال، فإن أطلق

  .(7)الروايين: هو مقتضى املذهب
 إخراج الفضل بينهما؟/ (8)ولو أخذه اإلمام ابالجتهاد، فهل يلزم املالك

  .(1)فيه وجهان
 

                                                             

 .(261/ 6احلاوي الكبري )انظر: (5) 
 .(281/ 6) البيانانظر: (2) 
 .(281/ 6البيان )أحدمها أنه ليس له الرجوع، ويكون متطوعا به. انظر: (6) 
 .(8/ 3اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(3) 
 .(281/ 6البيان ) (،2/337انظر: الشامل )(6) 
 .(71/ 6حلية العلماء ) انظر:(3) 
 .(565/ 6حبر املذهب ) انظر:(7) 

 أ(./583( هناية اللوحة )(8
 (.235انظر: تكملة املطلب العايل )ص:( (1
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اسرتده، وإن استهلكه أهل  ،وحيث يثبت له الرجوع، فإن كان املخرج ابقيا
  .(5)أخرج التفاوت ،السهمان

م املخرج جبنس آخر ويعرف التفاوت،  قال ابن سريج: وكيفية معرفته أن يقوَّ 
قوم اخلمسة املعيبة تفأخرج عنها مخسة معيبة  ،ئتا درهم جيدةاكما إذا كان معه م

علمنا أن ، دينار (2)ي[مخس]ة ئاجليدة نصف دينار والردي ابلذهب، فإن تساوت
 .(6)بقي عليه درهم جيد

وجيوز إخراج الصحيح عن املكسر وقد زاد خريا، وال جيوز عكسه على 
املذهب، بل إذا لزمه دينار مجع املستحقني وسلم إليهم، فإن سلم إىل أحدهم 

زكاة عن الإبذن الباقني، فإن وجب نصف دينار سلم إليهم دينارا كامال، نصفه 
فيه أبن يبيعوه  ونصفه له أمانة يف أيديهم، وتربأ ذمته، مث يتفاضل هو وهم

ألجنيب، ويتقامسوا مثنه، أو يشرتوا منه نصيبه، أو يشرتي هو نصيبهم،  لكن يكره 
  .(3)له ذلك

 وفيه وجهان آخران:
 أحدمها: أنه جيوز أن خيرج إىل كل واحد حصته مكسرا مطلقا.
 ،أجزأ، وإال ،والثالث: أنه إن مل يكن يف املعاملة فرق بني الصحيح واملكسر

 .(6)فال
 
 
 

                                                             

 .(281/ 6البيان )انظر: (5) 
 .(1/ 3اجملموع )يف النسخة )مخس( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (2) 
 .(1/ 3اجملموع )، (281/ 6البيان )انظر: (6) 
 .(267/ 2روضة الطالبني )، (1/ 3اجملموع )، (15/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(3) 
 .(353/ 6كفاية النبيه )،  (1/ 3اجملموع ) ،15/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(6) 
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 يف جواز التعامل ابلدراهم املغشوشة طريقان: فرع:
مل يكن له صورة   ،أشهرمها: أن الغش إن كان مستهلكا حبيث لو صفيت

  .(5)يصح التعامل هبا قطعا ،كالدراهم املطلية ابلزرنيخ وحنوه
  .(2)وزعم القاضي أبو الطيب أن أصحابنا ال خيتلفون فيه

أو رصاص وحنومها، فإن كان  وإن مل يكن مستهلكا كاملغشوشة بنحاس
  .(6)صحت املعاملة هبا عينا، ويف الذمة اتفاقا ،مقدار النقرة فيها معلوما

 وإن كان جمهوال ففي صحة التعامل هبا مطلقا أربعة أوجه:
 .(3)املعجــوانتو  (6)الغالــيةكبيع (3)أصحها: صحتها مطلقا 

 . (7)والثاين: ال يصح مطلقا، كاللنب املخلوط ابملاء، واختاره القفال واإلمام
صح التعامل هبا،  مغلواب،الثالث: وينسب إىل القاضي أن الغش إن كان 

 .(8)مل يصح ،وإن كان غالبا
 

                                                             

 .(55/ 3اجملموع ) انظر:(5) 
 (.576) -وهي رسالة حتقيق الطالب فيلكاوي–التعليقة الكرب أليب الطيب الطربي  انظر:(2) 
 .(55/ 3اجملموع )، (235/ 6احلاوي الكبري )، (276/ 6هناية املطلب ) انظر:(6) 
/ 6هناية احملتاج )، (55/ 3اجملموع )، (15/ 6) العزيز شر  الوجيز وهو املذهب. انظر:(3) 

83). 
طيب جمموع من املسك والكافور والعنرب، خيلط مباء الورد، مث يسك على حجر،  الغالية(6) 

 .(2338/ 3الصحا  )، (267/ 5النظم املستعذب )انظر:  .فيطيب به
 .(267/ 5النظم املستعذب ) . انظر:أنواع من الطيب تعجن مباء الورد انتو املعج(3) 
هناية مل يصر  اإلمام ابختياره، لكن يظهر من كالمه أنه خيتار عدم جواز التعامل هبا. انظر: (7) 

 .(276/ 6املطلب )
 .(55/ 3اجملموع )انظر: (8) 
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ابجلواهر الرابع: أن يصح التعامل هبا يف العني دون الذمة، كما يف التعامل 
 .(5)ة ابلشعريطواحلنطة املختل

والطريق الثاين: قاله الصيمري وصاحبه املاوردي: أنه إن كان قدر الفضة 
العني  /(6)املعاملة هبا يف (2)ت[صح] ،تلفخيمعروفا للخاصة والعامة حبيث ال 

  .(3)ويف الذمة
 وإن كان جمهوال فله حالتان:

 فله صوراتن: (6)كالنحاسإحدامها: أن يكون الغش شيئا مقصودا  
إحدامها: أن تكون الفضة غري ممازجة للغش أبن تكون يف الظاهر، والغش 

 .(3)]يف العني وال يف الذمةيف الباطن؛ فال تصح املعاملة هبا
يف الذمة، ويف صحة  (7)الثانية: أن تكون ممازجة، فال تصح املعاملة هبا[

  .املعاملة هبا يف أعياهنا وجهان
 .(8)ه يصحأصحهما: أن

 

                                                             

 .(55/ 3اجملموع )انظر: (5) 
 يقتضيه السياق حسب قواعد اإلمالء.  يف النسخة )صحة( واملثبت ما(2) 

 ب(./583( هناية اللوحة )(6
 .(235/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3

املعجم  .عنصر فلزي قابل للطرق يوصف عادة ابألمحر لقرب لونه من احلمرة :النحاس(6) 
 .(157/ 2الوسيط )

 .(521/ 6حبر املذهب )، (235/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
/ 6احلاوي الكبري )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (7) 

 .(52/ 3اجملموع )، (235
 .(52/ 3اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(8) 
 .(521/ 6حبر املذهب )، (235/ 6احلاوي الكبري )والوجه الثاين: أنه ال يصح. انظر:  
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 (5)الزئبـــقأن يكون الغش مستهلكا غري مقصود ال قيمة له ك احلالة الثانية:
  .(6)مل تصح املعاملة هبا يف العني وال يف الذمة ،، فإن كان ممتزجا(2)الزرنيــخو 

صحت  ،ظاهر الزئبق والزرنيخوإن مل يكن ممتزجا أبن كانت الفضة على 
  .(3)املعاملة أبعياهنا، وال تصح يف الذمة

مل يلزمه  ،وعلى كل حال لو أتلف الدراهم املغشوشة متلف"قال املاوردي: 
  .(6)"ألهنا ال مثل هلا ،مثلها بل قيمتها ابلذهب

فاألصح ثبوهتا يف الذمة فحينئذ  ،هذا على طريقته، وإال"قال النووي: 
 .(3)"فيجب مثلها ،تكون مضبوطة

وال جيوز بيع دراهم مغشوشة مبثلها وال خبالصة، والكالم يف الداننري 
املغشوشة كهو يف الدراهم املغشوشة، وإن جوزان التعامل هبا سواء كان الغش 

  .(7)متقوما أو غري متقوم
 
 

                                                             

، وذكر أصحاب املعاجم أنه يدخل يف رارة العاديةالزئبق عنصر فلزي سائل يف درجة احل(5) 
 (687/ 5املعجم الوسيط ) التصاوير.

الزرنيخ فارسي معرب ذكر أصحاب املعاجم أنه حجر وله أنواع: أمحر، وأصفر، وأخضر، ويف (2) 
ومركباته سامة  ،عنصر شبيه ابلفلزات له بريق الصلب ولونه :الزرنيخاملعجم الوسيط "

/ 5املعجم الوسيط )، (236/ 7اتج العروس ) ".ويف قتل احلشراتيستخدم يف الطب 
 .(285)ص:  للخوارزمي مفاتيح العلوم، (616

 .(521/ 6حبر املذهب )، (235/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 انظر: املرجعني السابقني.(3) 
 .(235/ 6احلاوي الكبري )انظر: (6) 
 .(52/ 3اجملموع )(3) 
 السابق.انظر: املرجع (7) 
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ابلداننري املغشوشة، فإن كان غش الذهب وأما بيع الدراهم املغشوشة 
حصل فيه  (5)لو ]ميز[ إذا كان حبيثقال البغوي: وهذا عندي  .مل حيل ،فضة

جاز، كما لو ابع داننري مطلية  ،شيء من الفضة، فإن كان ال حيصل منه شيء
  .(2)ابلنقرة بدراهم أو عكسه جيوز إذا كان التمويه ال حيصل منه شيء

فعلى قويل اجلمع بني خمتلفي احلكم، هذا إذا كثر وإن كان غشه حناسا 
وجب أن ال جيوز؛ ألنه إذا مل  ،حبيث يكون للغش بعد التمويه قيمة، فإن مل يكن

  .(6)مل يقابله شيء ،يكن له قيمة
ال يصح العقد للجهالة على القول جبواز  ،وال يقال: إذا مل يقابله شيء

ظر إىل الرواج، وليس نيه، وإمنا الغشوش ال ينظر إىل جهالة ما فالتعامل ابمل
 بواضح.

قال الشافعي واألصحاب رمحهم هللا تعاىل: يكره لإلمام ضرب  فرع اثن:
، ويكره لغري اإلمام أيضا، بل يكره لغري اإلمام ضرب الدراهم (3)الدراهم املغشوشة
  .(6)والداننري اخلالصة

 .(3)ها ويصفيهابكقالوا: ويكره إمساك الدراهم املغشوشة، واألوىل أن يس
 
 

                                                             

 املطبوعة مع املنهاج العبادييف النسخة )لوجه( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف حاشية (5) 
(3 /288). 
 .(288/ 3) املطبوعة مع املنهاج العباديانظر: حاشية (2) 
 انظر: املرجع السابق.(6) 
 .(32/ 2األم ) انظر:(3) 
 .(15/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
 .(55/ 3جملموع )نظر: اا(3) 
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فال يكره  ،إال إذا كانت دراهم البلد مغشوشة"قال القاضي أبو الطيب:  
 ./(2) (5)"إمساكها

له إانء من ذهب وفضة وزنه ألف مثال، فإن عرف مقدار   املسألة الرابعة:
ئة واآلخر اأخرج زكاته، وإن مل يعرف كما لو كان أحدمها ست م ،كل منهما

أن األكثر الذهب أو الفضة، فإن أخذ ابالحتياط فأخرج ئة، وأشكل عليه اأربع م
خرج عن العهدة بيقني،  ،ئة من الفضةائة من الذهب، وست مازكاة ست م
  .(6)والباقي تطوع

  .(3)وال يكفيه يف االحتياط أن يقدر األكثر ذهبا
يز بينهما ابلنار؛ ليعرف قدر كل منهما؛ ليخرج يلزمه التم ،وإن مل أيخذ به

 .(6)عنه
  .(3)هنما ال يتميزان ابلنارإ :قال القاضي: وقيل

أبن يوضع مقدار ( 7)وقال اخلراسانيون: ويقوم مقام النار االمتحان ابملاء
اإلانء املختلط من الذهب اخلالص يف املاء برفق، وحيكم املوضع الذي ارتفع إليه 

املوضع الذي املاء مث خيرج ويوضع فيه مثله من الفضة اخلالصة برفق، ويعلم على 
ارتفع إليه املاء أيضا، وتكون هذه العالمة فوق األوىل؛ ألن أجزاء الذهب أشد 

، مث خيرج، ويوضع اإلانء املختلط يف ذلك املاء وينظر إىل ارتفاع املاء فيه، كتنازاا 
                                                             

( 576-572انظر: التعليقة الكربى أليب الطيب حتقيق الطالب فلكاوي )ص:(5) 
  .(238/ 6حتفة احملتاج )، (55/ 3اجملموع )(  678-677و)ص:

 أ(./587( هناية اللوحة )(2
 (.663،  تتمة اإلابنة )ص:(273/ 6هناية املطلب )، (232/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (6

 .(87/ 6هناية احملتاج )، (358/ 6كفاية النبيه )انظر:  (3) 
حتفة احملتاج ، (12/ 6)، العزيز شر  الوجيز(55/ 3اجملموع )، (235/ 6احلاوي الكبري )(6) 

 .(87/ 6هناية احملتاج)، (231/ 6)
 مل أقف على قوله.(3) 
 .(55/ 3اجملموع ) انظر:(7) 
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دل على أن الذهب فيه هو األكثر،  ،فإن كان أقرب إىل عالمة الذهب اخلالص
 .(5)فيزكى مبقتضى ذلك ،فبالعكس ،وإن كان ابلعكس

وضع قدره من الفضة قدر أصبع، وبقدره من م (2)[من]مثاله: ارتفع املاء 
فيعلم أن نصف  ،أصبع، وابملختلط مخسة أسداس أصبع (6)]ثلثي[الذهب 

 .(3)املختلط ذهب، ونصفه فضة
وطريق آخر: وهو أن يوضع املختلط يف املاء ويعلم على املوضع الذي ارتفع 

لك العالمة، تإليه، مث خيرج، ويوضع فيه من النقرة اخلالصة حىت يرتفع املاء إىل 
وخيرجها ويزهنا، مث يضع فيه من الذهب اخلالص حىت يبلغ املاء إىل موضع 

يعرف بقدر فن الذهب قطعا م (6)]أقل[فتكون النقرة  ،العالمة، وخيرج ويوزن
 .(3)التفاوت قدر املختلط

ئة مثقال وثالثة وثالثني مثقاال امثاله: ارتفع املاء إىل موضع العالمة بثمان م
ئتني ومخسني مثقاال من ا، ومل يرتفع إىل موضعها إال أبلف وم(7)وثلث من الفضة

]فعلمنا أن كل مثقال من الفضة يشغل مكان مثقال ونصف من الذهب،
لذهب، وأن املخلوط نصفه فضة فشغل مكان سبع مائة ومخسني مثقاال من ا

 ( 5)الذهب،[

                                                             

 .(55/ 3اجملموع ) ،(12/ 6الوجيز )العزيز شر  ، (565/ 6حبر املذهب ) انظر:(5) 
 .(565/ 6)ما بني املعقوفني كأنه زائد فإن العبارة تستقيم دونه كما يف حبر املذهب (2) 
 .(565/ 6حبر املذهب )يف النسخة )على( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
 (.667، تتمة اإلابنة  )ص:(565/ 6حبر املذهب ) انظر:(3) 

 .(565/ 6حبر املذهب )عقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ما بني امل( (6
 (.667، تتمة اإلابنة )ص:(565/ 6حبر املذهب ) انظر:(3) 
"، دون ذكر زايدة "ثالثة إىل موضع العالمة بثمامنائة مثقال من الفضةويف البحر "ارتفع املاء (7) 

جة املرتبة، وهي: أن كل مثقال من الذهب يشغل وثالثني مثقاال وثلث" وهو املوافق للنتي
 .(565/ 6حبر املذهب ) مكان مثقال ونصف من الفضة. انظر: 

، (565/ 6حبر املذهب )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (5



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

248 
 

 .ئة مثقال من الذهبامخس م (5)[فيها]و= 
  .(2)والطريقان أليب زيد 

وجيوز االعتماد على هذين الطريقني يف قضاء الديون، وكذا على اخلرص يف 
  .(6)املكيالت، وال جيوز اعتمادمها يف الراب

سب ك[ي  / ](3)وأقرب من ذلك أن"قال اإلمام: 
من  (3)نـــزر مقدار   (6)

  .(7)"املختلط ويقاس به الباقي
 ،لزمه االحتياط ،ز ابلنار واالمتحان ابملاء عند من اعتربهيولو عسر التمي

 آالتد فقيز أبن ييئة نقرة، وعسر التمائة ذهب وست مافيزكي ست م
  .(8)السبك

  .(5)فإن الزكاة على الفور ؛قال اإلمام: أو أبن حيتاج فيه إىل زمن صاحل
 

                                                                                                                                                  

 (.668تتمة اإلابنة )ص:
 يف املرجعني السابقني.يف النسخة )فيهما( واملثبت ما يقتضيه السياق كما (5) 
، وتفقه عليه أيب إسحاق تفقه على  ،  أبو زيد دمحم بن أمحد بن عبد هللا بن دمحم املروزيهو (2) 

 ه(.675)أبو بكر القفال املروزي، كان من أحفظ الناس ملذهب الشافعي، تويف سنة: 
طبقات ، (13/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )، (556)ص: للشريازي طبقات الفقهاء انظر: 

 .(75/ 6الشافعية الكربى للسبكي )
 (.562-565/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 

 ب(./587( هناية اللوحة )(3
 .(277/ 6هناية املطلب )يف النسخة )يكيل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 

 .(565/ 56هتذيب اللغة )، (755/ 2مجهرة اللغة )النزر هو القليل من الشيء. انظر: ( (3
 .(277/ 6هناية املطلب )انظر: (7) 

 (.88/ 6هناية احملتاج )، (515/ 6النجم الوهاج )انظر: ( (8
 .(278/ 6)  هناية املطلب انظر: (5) 
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ال يبعد أن جيعل السبك وما يف معناه من شروط "وقال الرافعي: 
 .(5)"االمكان

 ولو غلب على ظنه أن األكثر الذهب أو الفضة، فهل له العمل به؟
فله ذلك، وإن كان  ،: إن كان خيرج بنفسه(2)قال الشيخ أبو حامد واتبعوه

 .(6)ز أو االحتياطيبظنه، بل يلزمه ابلتمي ملفالساعي ال يع ،يدفع إىل الساعي
الذي قطع به أئمتنا أنه ال جيوز اعتماد الظن فيه، وحيتمل أن "وقال اإلمام: 

 ،جيوز له األخذ مبا شاء من النقدين وخيرج عليه، فإن شاء جعل األكثر ذهبا
فيزكي ابعتباره؛ ألن اشتغال ذمته ابلزائد غري معلوم،  ،وزكى ابعتباره، أو فضة

 (3)[يلزمه] ،ومن عليه دين ال يعرف قدره خبالف ما إذا شك يف عدد الركعات
أن يؤدي ما يعلم به الرباءة، وما ذكره العراقيون من التفصيل مشكل؛ إذ ال يد 

 من هخيرب عنما ]على ل وَّ ع  مل يبعد أن يـ   ،للسلطان يف زكاة النقد، فإذا سلم إليه
  .(3)ىانته غ"ا سيف ذلك م (6)[لظناب للعمل ظنه إن كان

 

                                                             

 .(16/ 6العزيز شر  الوجيز )(5) 
 .  (55/ 3اجملموع )والذين اتبعه هم العراقيون. انظر: (2) 
 . (12/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 

فإن ذلك موكوٌل إىل ، أن رب املال إذا كان هو املخرجوذكر العمراين سبب هذا التفريق: "
كم فإن ذلك موكوٌل إىل اجتهاده، وال جيوز أن حي ،اجتهاده، فإذا كان اإلمام هو اآلخذ للزكاة

 .(215/ 6البيان ) "ابجتهاد غريه
 .(278/ 6هناية املطلب )يف النسخة )ال يلزمه( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (3) 
 يف النسخة )ما خنن فيه وظنه إن كان الظن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما هناية املطلب (6) 

(6 /278). 
 .(278/ 6) انظر: هناية املطلب (3) 
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، وفيه (5)وهذا االحتمال الذي أبداه أقامه الغزايل وجها، وقال إنه انفرد به
  .نظر

وفرق املاوردي بني الدفع إىل الفقراء، وإىل اإلمام، أبنه إذا دفع إليهم 
وإن انضاف إىل ظنه "اد غريه، قال: فاملرجع إىل اجتهاده، واإلمام ال يعمل ابجته

 .(2)"عمل عليه حينئذ ،قول من تسكن النفس إليه من ثقات أهل اخلربة
 ء،ئيت درهم إحدامها نقد واألخرى مؤجلة يف ذمة مليااخلامسة: لو ملك م

ل ه، ف(6)هنا جتبإؤجل فإن قلنا: ابلصحيح انبىن على وجوب الزكاة يف الدين امل
 أم ال جيب إال بعد االستيفاء؟ ،يف احلال (3)[خراج]اإلجيب 

 فيه وجهان: 
  .(6)أصحهما: الثاين

وإن قلنا: جتب وأوجبنا ا، فال زكاة عليه هن ،فإن قلنا: ال زكاة يف املؤجل
فاحلكم كما لو كان املاالن معا يف يده، وإن مل نوجبه يف  ،يف احلال  جخرا اإل

 : (3)يده عند متام حوهلا وجهان ة اليت يفائففي وجوب إخراج زكاة امل ،احلال
 

                                                             

وقيل أيخذ مبا شاء فيؤدي زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة ألن قاله الغزايل: "ونص ما (5) 
/ 6كفاية النبيه )،  (373/ 2الوسيط )". انظر: اشتغال ذمته ليس مبستيقن مبا سوى ذلك

351). 
 .(232/ 6احلاوي الكبري )انظر: (2) 
 .(261/ 2) روضة الطالبني، (636/ 2العزيز شر  الوجيز)وهو املذهب. انظر: (6) 

 .(6/16يف النسخة )إخراج( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (3
حتفة احملتاج ، (261/ 2روضة الطالبني )، (16/ 6العزيز شر  الوجيز)وهو املذهب. انظر: (6) 

 .(565/ 6هناية احملتاج )، (663/ 6)
ذكر املصنف أحد الوجهني وهو الراجح، والوجه اآلخر أنه ال جيب ألنه انقص عن النصاب. (3) 

 .(563/ 6حبر املذهب )، (285/ 6هناية املطلب )انظر: 
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، وينبنيان على أن اإلمكان من شروط الضمان أو (5)أصحهما: أنه جيب
ة اليت يف يده، وعلى الثاين ال يلزمه إخراج ائفعلى األول خيرج زكاة امل /،(2)الوجوب

 .(6)شيء يف احلال
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . (235/ 2روضة الطالبني )، (16/ 6لعزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ا(5) 
 (./أ588( هناية اللوحة )(2

 .(16/ 6لعزيز شر  الوجيز )، ا(563/ 6حبر املذهب )انظر: (6) 
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 نظر الثاين يف جنسهال
 (6)الـــلؤلؤو  (2)اليــاقوتالنفيسة ك (5)اجلــواهرال زكاة يف غري النقدين من 

واحلديد والزجاج وإن  (8)الصــفرو  (7)الزبرجــدو  (3)الــمرجانو  (6)الفــريوزجو  (3)الز م ــر دو 
 حسنت صنعته وكثرت قيمته،

 
 
 
 

                                                             

ما له صفاء ولون  ، وقيل:كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به وهو:اجلواهر: مجع جوهر (5) 
 .(235/ 5النظم املستعذب ) (681/ 6العني ) . انظر:شفاف

، حجر من األحجار الكرمية وهو أكثر املعادن صالبة بعد املاسالياقوت: فارسي معرب، وهو (2) 
 (5536/ 2املعجم الوسيط ) ،(536القاموس احمليط )ص: يواقيت. انظر:  ومجعه

( املعجم 226/ 5مجهرة اللغة ). انظر: الدر  يتكون يف األصداف وهو مجع لؤلؤةاللؤلؤ: (6) 
 .(855/ 2الوسيط )

. حجر كرمي أخضر اللون شديد اخلضرة شفاف وأشده خضرة أجودهالزمرد: مجع زمر د ة وهو (3) 
 .(116/ 2معجم اللغة العربية املعاصرة )، (355/ 5املعجم الوسيط )انظر: 

الفريوزج حجر كرمي غري شفاف معروف بلونه األزرق كلون السماء أو أميل إىل اخلضرة (6) 
 .(5761/ 6معجم اللغة العربية املعاصرة )(، 758/ 2املعجم الوسيط ) . انظر: يتحلى به

 .(65/ 55هتذيب اللغة )، (251/ 3العني ) انظر: اللؤلؤ الصغار.املرجان: (3) 
، قال بعض أهل اللغة هو الزمرد، وقال الزبردج : على وزن السفرجل، وفيه لغة أخرىالزبرجد(7) 

حجر كرمي يشبه الزمرد وهو ذو ألوان كثرية بعضهم إنه نوع منه، ويف املعجم الوسيط أنه 
/ 8اتج العروس )، (255/ 3) العني . انظر:أشهرها األخضر املصري واألصفر القربصي

 .(688/ 5املعجم الوسيط ) ،(535
القاموس . انظر: النحاس اجليد، وقيل: الصفر ضرب من النحاس وهوصفرة  الصفر: مجع(8) 

 .(662/ 52اتج العروس ) ،(335/ 3لسان العرب )، (326احمليط )ص: 
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، وإمنا جتب يف جوهري الذهب والفضة من (2)الـــعنربو  (5)املــسكوال يف  
  .(3) (6)أو مضروبني (3)أو مسبوكني (6)ينتبــر اجلواهر سواء كاان 

قوالن بناء على أن الزكاة وجبت يف الذهب  (7)احلــليويف وجوهبا يف 
 ؟(8)والفضة لعينهما، أو ملعىن فيهما

 

                                                             

والعرب تسميه ، وهو فارسي معرب، ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزالن املسك:(5) 
/ 3الصحا  )، (62/ 55هتذيب اللغة ). انظر: املشموم وهو عندهم أفضل الطيب

 .(831/ 2املعجم الوسيط ) ،(5358
طعم هلا وال رائحة، تصبح نوعا من الطيب إذا نوع من الطيب صلب املادة ال  :العنرب(2) 

املعجم ، (266/ 6هتذيب اللغة ): . انظرإنه روث دابة حبرية :يقال ،سحقت أو حرقت
 .(5635/ 2معجم اللغة العربية املعاصرة ) ،(365/ 2الوسيط )

كل جوهر قبل   ، ويصاغا، وقال الزجاج: "هوالذهب والفضة قبل أن يعمالالترب: هو (6) 
 ،(513/ 53هتذيب اللغة )، (557/ 8العني ) ". انظر:استعماله كالنحاس واحلديد وغريمها

 .(72/ 5) نرياملصبا  امل
مسبوكني من السبك، وهو إذابة الذهب أو الفضة ووضعهما يف مسبكة احلديد )القالب( (3) 

، (512/ 27اتج العروس )، (65/ 55هتذيب اللغة ) لصنع احللي، أو شيء آخر. انظر:
 .(5565/ 2) للدكتور أمحد خمتار معجم اللغة العربية املعاصرة

/ 6اتج العروس )مضروبني من الضرب، وهو مبعىن الطبع، درهم مضروب أي: مطبوع. انظر: (6) 
266). 

/ 6احلاوي الكبري )املذهب هو عدم وجوب الزكاة يف اجلواهر النفيسة غري النقدين. انظر: (3) 
حلية العلماء يف معرفة ، (212/ 6هناية املطلب )، (13/ 6العزيز شر  الوجيز )،  (275

/ 6هناية احملتاج )، (282/ 6حتفة احملتاج )، (2/ 3اجملموع ) (73/ 6لفقهاء )مذاهب ا
13). 

وقال الليث: احللي كل حلية حليت به امرأة أو ، احللي: ما لبس من ذهب أو فضة أو جوهر(7) 
 .(562/ 6هتذيب اللغة ) ،(672/ 5مجهرة اللغة )ه. انظر: سيفا أو حنو 

 .(13 /6لعزيز شر  الوجيز )نظر: اا(8) 
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  :(2( )5)وفيه قوالن يف اجلديد 
  .فتجب فيه ،لعينهما :أحدمها
، وغلط (3)والقدمي (6)وهو الصحيح ،فال جتب فيه ،ملعىن فيهما :والثاين

  .(6)الفوراين يف نسبة األول إىل القدمي
فإن قلنا: ال جتب فيه فذلك فيما يبا  منه كحلي النساء، وخامت الفضة 

  .(7)وحنوها، فأما احملظور واملكروه فتجب الزكاة فيه إمجاعا (3)املنــطقةللرجل و 

                                                             

 .(536/ 8خمتصر املزين )، (33/ 2األم )نظر: ا(5) 
يف وجوب الزكاة يف احللي قول يف القدمي وهو أنه ال جتب الزكاة فيها، ويف اجلديد فيه قوالن: (2) 

الوجوب وعدمه، وعدم الوجوب هو املذهب عند الشافعية، قال النووي: إنه قول أكثر أهل 
 . (66/ 3اجملموع )العلم وسرد أمساء من قال به من علماء املذهب. انظر: 

حتفة احملتاج ، (326/ 6كفاية النبيه )،  (17/ 6التهذيب )، (275/ 6) احلاوي الكبريوانظر:  
 .(16/ 2مغين احملتاج )، (81/ 6هناية احملتاج )، (275/ 6)
، (81/ 6هناية احملتاج )، (275/ 6حتفة احملتاج )، (66/ 3اجملموع )وهو املذهب: انظر: (6) 

 .(16/ 2مغين احملتاج )
 .(275/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
واجلديد ال جتب فغلط صريح خمالف  ،وأما قول الفوراين إن القدمي وجوب الزكاةقال النووي: "(6) 

ويف اجلديد قوالن نص  ،بل الصواب املشهور نصه يف القدمي ال جتب ،ملا قاله األصحاب
 .(63/ 3اجملموع ) ". انظر:عليهما يف األم

/ 3الصحا  )جل، وهي خاصة ابلرجل. انظر: املنطقة بكسر امليم ما يشد به الوسط من الر (3) 
 .(273/ 6احلاوي الكبري )، (286/ 3احملكم واحمليط األعظم )، (5661

وجوب الزكاة يف احللي احملظور، واملكروه جممع عليه، وممن نقل اإلمجاع على ذلك: اإلمام (7) 
، (16/ 6الوجيز ) العزيز شر ". أما احملظور فتجب فيه الزكاة ابإلمجاعالرافعي: حيث قال: "

قال الشافعي واألصحاب فكل متخذ من الذهب والفضة من واإلمام النووي حيث قال: "
وجبت فيه الزكاة بال خالف ونقلوا فيه  ،حلي وغريه إذا حكم بتحرمي استعماله أو كراهته

/ 6هناية احملتاج )، (275/ 6حتفة احملتاج )، وانظر: (66/ 3اجملموع ) ".إمجاع املسلمني
88). 
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 واختاذ احللي على مراتب:
 ،كاملالعق  :واألواين ،(5)املـــالهياألوىل: أن يكون حمظورا يف نفسه ك

 .(3)فتجب الزكاة فيه قوال واحدا ،(6)اجملــــامرو  ،(2)الطـــاساتو 
الثاين: أن يكون حمظورا ابعتبار القصد، كما لو قصد الرجل إبمساك حلي 

والسوار أن يلبسه نفسه أو  (6)اخللخـــالالنساء الذي اختذه أو ابتاعه أو ورثه ك
يلبسه غلمانه، أو قصدت املرأة حبلي الرجل كاخلامت والسيف واملنطقة أن تلبسه أو 
تلبسه جواريها أو غريهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، 

جتب الزكاة  ،أو أعدت املرأة حلي النساء لزوجها وغلماهنا، وكل  ذلك حمظور
 .(3)فيه

ثالثة: أن يقصد ابختاذه اكتنازه ال استعماله مباحا وال حمظورا، واملذهب ال
 .(8)، وفيه وجه أهنا ال جتب(7)الذي قطع به اجلمهور أهنا جتب

                                                             

لسان ، (5356/ 3الصحا  )، واللهو: اللعب. انظر: آالت اللهواملالهي: هي املعازف، و (5) 
 .(261/ 56العرب )

إانء صغري يوضع به ، وقيل إنه طيسانأييت مجعه إانء من صفر، ووهو الطاس: الطاسات مجع (2) 
( 365/ 6العربية )اإلابنة يف اللغة  انظر: ماء ويعّد على املائدة ليغسل فيه اآلكل أصابعه.

 .(5325/ 2معجم اللغة العربية املعاصرة )
/ 2الصحا  ) ، والبخور. انظر:الذى جيعل فيه اجلمر شيءاسم الوهو ، : مجع اجملمرةاجملامر(6) 

 .(536/ 3لسان العرب )، (353
، (16/ 6العزيز شر  الوجيز )، (655/ 6)  البيان ، (273/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 

 .(67/ 3اجملموع )
، (225/ 55لسان العرب )اخللخال: حلي معروف للنساء تلبسه املرأة يف ساقها. انظر: (6) 

 .(366/ 28اتج العروس )
كفاية ،  (67/ 3اجملموع )، (16/ 6العزيز شر  الوجيز )، (283/ 6هناية املطلب )انظر: (3) 

 .(361/ 6النبيه )
 (.63/ 3اجملموع )، (13/ 6الوجيز )العزيز شر  انظر:  وهو املذهب.(7) 
 (.63/ 3اجملموع )، (13/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (8) 
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وال شيئا  ، وال حمظورا،وال استعماال مباحا ،الرابعة: أن ال يقصد به اكتنازا
 .(5)أصال، وهو حلي مبا  يف عينه

 أن يؤجره ممن له استعماله فوجهان:اخلامسة: أن يقصد ابختاذه 
، ورمبا (6)وصححه اجلرجاين (2)رييبأحدمها: جتب زكاته وينسب إىل الز 

  .(3)نسب بعضهم إليه أنه حيرم اختاذه لإلجارة واإلعارة
 .(6)وأصحهما وقطع به مجاعة أهنا ال جتب

 فروع:
ثالثة وحتليتهم به / (3)يف جواز اختاذ حلي الذهب لألطفال الذكور األول:

 أوجه:
 

                                                             

العزيز شر  انظر:  ويف وجوب الزكاة فيه وجهان، وأصح الوجهني أن ال زكاة فيه وهو املذهب.(5) 
 .(272/ 6حتفة احملتاج  )، (63/ 3اجملموع )، (13/ 6الوجيز )

ري بن أمحد بن سليمان بن عبد هللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام أبو عبد هللا الزبهو (2) 
الرافعي، تويف ، من مصنفاته: الكايف، نقل عنه البصري أحد أئمة الشافعية األسدي الزبريي

طبقات الشافعية البن ، (622/ 7)للذهيب اتريخ اإلسالم  انظر: ه(.625قبل سنة: )
 .(13-16/ 5قاضى شهبة )

، تفقه على الشيخ أيب إسحاق أبو العباس أمحد بن دمحم بن أمحد القاضي اجلرجاينهو (6) 
: تويف سنة، من مصنفاته: املعااية، والشايف، والتحرير، كان إماما يف الفقه  ي،الشرياز 

طبقات الشافعية الكربى للسبكي ، (675/ 5) طبقات الفقهاء الشافعية ه(. انظر:382)
(3 /73- 76). 
وقال أبو عبد هللا الزبريي وكان شيخ نسب إليه هذا الكالم املاوردي رمحه هللا حيث قال: "(3) 

/ 6احلاوي الكبري ) ".نا يف عصره: اختاذ احللي للكرى واإلجارة حمظور وزكاته واجبةأصحاب
271). 

 .(63/ 3اجملموع )، (13/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (6) 
 ب(./588( هناية اللوحة )(3
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 .(5)أصحها: وهو املنصوص وقطع به بعضهم اجلواز مطلقا
 والثاين: املنع مطلقا.

، وهي كاألوجه (2)والثالث: اجلواز قبل بلوغهم سبع سنني، واملنع بعده
  .(6)املتقدمة يف إلباسهم احلرير

 .(6()3)ففي وجوهبا القوالن ،وجبت زكاته، وإن جوزانه ،فإن منعناه
لو وقف حليا على قوم يلبسونه لبسا مباحا، أو ينتفعون أبجرته  الثاين:

 .(3)فال زكاة فيها قطعا ،املباحة
 ،لو كان له حلي مبا ، فمات ومل يعلم به وارثه حىت مضى حول الثالث:

وجبت زكاته؛ ألنه مل ينو إمساكه لالستعمال، وحكى الروايين عن والده احتمال 
 .(7)ائم مقام مورثه ونيته كنيتهوجه أهنا ال جتب؛ ألن الوارث ق

ة الطارئة حكم املقارنة يف إجياب الزكاة وإسقاطها، فلو نيحكم ال الرابع:
اختذ احللي بنية استعمال حمظور، مث غري قصده إىل استعمال مبا  قبل احلول،  

                                                             

 . (13/ 6هناية احملتاج )، (271/ 6حتفة احملتاج )، (33/ 3اجملموع ) وهو املذهب. انظر:(5) 
كفاية ،  (33/ 3اجملموع )و  ،(13/ 6العزيز شر  الوجيز )، (561/ 6حبر املذهب )انظر: (2) 

 .(237/ 3النبيه )
وقطع به املقدسي،  ال :ويف إلباس األولياء الصبيان احلرير ثالثة أوجه: أحدهاقال هنالك: "(6) 

مل جيز،  ،سنني فإذا بلغهاىل سبع إأنه جيوز  :نعم، واثلثها :ورجحه ابن الصباغ، واثنيهما
ب(  /أ،75". اجمللد الثاين من املخطوط، لوحة: )ري األوجه يف إلباسهم حلي الذهبجتو 

 نسخة املكتبة السليمانية اسطنبول تركيا.
 . (555/ 6التهذيب )، (276/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(512/ 6)النجم الوهاج يف شر  املنهاج  واملذهب هو عدم الوجوب. انظر:(6) 
 .(236/ 2روضة الطالبني )انظر: (3) 
فتح الرمحن ، (512/ 6لنجم الوهاج يف شر  املنهاج )، ا(535/ 6حبر املذهب )نظر: ا(7) 

 .(321بشر  زبد ابن رسالن )ص: 
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انقطع احلول،  ،كما لو قصد حبلي النساء أن تستعمله بعد أن قصدت اكتنازه
  .انعقد احلول من حينئذ ،فلو عاد إىل القصد الفاسد

ولو اختذه على قصد مبا  أبن تستعمل املرأة حلي النساء، مث نقل قصده 
فإن طروها يقطع  ؛يةنْ جرى يف احلول كما يف نية القِّ  ،نازتكإىل حمرم كاال 

 .(2)عروض التجارة (5)[حول]
 عمال مبا  فله أحوال:اخلامس: لو انكسر احللي املعد الست

، ويف زكاته (6)فال أتثري النكساره ،إحداها: أن ال ميتنع استعماله
 .(3)القوالن

جديد،  غو صالثانية: أن ينكسر حبيث ميتنع استعماله، وحيوج إىل سبك و 
 وفيه طريقان: 

  .(6)أصحهما وأشهرمها: وجوب الزكاة فيه، وابتداء احلول من يوم االنكسار
 .(3)على التفصيل اآليت يف الثالثةوالثاين: أنه 

 

                                                             

 .يف النسخة )احلول( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( (5
شيئًا على قصد التجارة، مث نوى القِّنية، سقطت الزكاة، أن من اشرتى قال اإلمام اجلويين: "(2) 

نظر: ا، و (288/ 6هناية املطلب ) فلو عاد إىل نية التجارة، مل يعد حول الزكاة مبجرد النية.
 .(17/ 6لعزيز شر  الوجيز )ا
 .(281/ 6هناية املطلب )،  (278/ 6احلاوي الكبري )، (36/ 2األم )انظر: (6) 
نووي أبنه ال أتثري لالنكسار الذي ال مينع االستعمال، وذكر النووي قولني يف صر  الرافعي وال(3) 

وجوب الزكاة فيه إمجاال، واملذهب هو عدم وجوب الزكاة فيه وصر  به ابن حجر اهليتمي. 
 .(276/ 6حتفة احملتاج )، (67/ 3اجملموع )، (17/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: 

/ 6حتفة احملتاج )، (67/ 3اجملموع )، (17/ 6ر  الوجيز )العزيز شوهو املذهب. انظر: (6) 
 .(15/ 6هناية احملتاج )، (276

 .(321/ 6كفاية النبيه )،  (67/ 3اجملموع )انظر: (3) 
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( 5)]صوغ[الثالثة: أن ينكسر انكسارا مينع استعماله، لكن ال حيوج إىل 

أن جيعله تربا، أو دراهم، أو أن قصد جديد، بل يقبل اإلصال  ابللحام، فإن 
مل يقطع احلول، وال  ،انعقد حوله من يوم االنكسار، وإن قصد إصالحه ،يكنزه

  .(3)، وجزم به املاوردي(6)مرت أحوال يف أظهر الوجهني ، وإن(2)زكاة فيه
، وقيل (6)[وأوىل نصيه يف حوله]فوجهان مرتبان  ،وإن مل يقصد شيئا

، ونسبه العمراين إىل اجلديد، ومقابله إىل (7)، أظهرمها: أهنا ال جتب(3)قوالن
  .(8)القدمي

 :(1)ا ثالثة أوجهمحصل فيه ،وإذا مجعت بني احلالتني

                                                             

 .( 6/17يف النسخة )موضع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز )( (5
  . (15/ 6هناية احملتاج )، (276/ 6احملتاج )حتفة ، (67/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: (2) 
 والوجه اآلخر هو وجوب الزكاة ألنه غري مستعمل يف احلال، وال معد لالستعمال. انظر:(6) 

 .(17/ 6العزيز شر  الوجيز )
جزم املاوردي يف الصورة األوىل وهو إذا أراد اكتنازه، ويف الصورة الثانية وهي إذا أرد إصالحه (3) 

 .(278/ 6احلاوي الكبري ) انظر: ."يف حكم احللي ويف زكاته قوالن هذاقال: "
هذه العبارة غري واضحة املعىن واملراد ولعل فيه سقط ويف تكملة املطلب العايل للمصنف (6) 

)منهم من جيعله وجهني ويرتبهما على ما إذا قصد اإلصال ، وهذه الصورة أوىل ابنعقاد 
 (.656العايل )ص: احلول عليه( انظر: تكملة املطلب

قال الرافعي منهم من جيعل فيه وجهني، ومنهم من جيعله قولني، ومثله قال النووي رمحه هللا. (3) 
 .(67/ 3اجملموع )، (17/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: 

وقال املاوردي: إن منصوص الشافعي أنه يف حكم احللي ويف زكاته قوالن، وقال األصحاب: 
 .(278/ 6احلاوي الكبري )ي وجتب الزكاة فيه قوال واحدا. انظر: إنه خرج عن حكم احلل

/ 2روضة الطالبني ) ،(67/ 3اجملموع )، (17/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: (7) 
 .(273/ 6حتفة احملتاج )، (235

 .(656/ 6البيان ) انظر:(8) 
 .(18/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (1) 
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فال، وعلى  ،وجبت الزكاة، وإال ،قصد اإلصال / (5)اثلثها: أنه إن أظهرها
ففي وجوب زكاة السنة  ،هذا لو مل يشعر بكنزه حىت مضت سنة، مث قصده بعدها

، وحكى املاوردي والروايين (6)، حكامها الغزايل وجهني(2)املاضية احتماالن لإلمام
كن وجييء فيه وجه رابع: وهو أنه إن مل مي ،(3)عن النص عدم وجوبه مطلقا

 .(6)مل جتب ،وجبت، وإن أمكن بدونه ،االنتفاع به إال بعد سبكه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 أ(./581)( هناية اللوحة (5
 .(215/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 
   .(377/ 2الوسيط )انظر: (6) 
 . (536/ 6حبر املذهب )، (278/ 6احلاوي الكبري )انظر: (3) 
 .(321/ 6كفاية النبيه )انظر:  (6) 
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 فصل
جرت عادة األصحاب أن يذكروا هنا ما حيل وما حيرم من حلي الذهب 

 .(5)ليعلم حمل وجوب الزكاة قطعا وحمل القولني ؛والفضة
 واحللي ثالثة أقسام:

احللي للرجال، واحللي ابلذهب حرام على الرجال مطلقا، حل األول: 
لبــاب "، وكذا حيرم عليه لبس الثوب املطرف به واملطرز به، وما وقع يف (2)للنساء

وتسويته بني الذهب واحلرير يف جواز التطريف إذا مل يزد على قدر  (6)"التهذيب
 .(3)فهو غلط أو شاذ ،أربع أصابع

فهو   ،مل حيصل منه شيء ،: إن كان إذا احرتق(6)"الكـــايفصاحب "وقال 
  .(3)كاألبريسم

 ويستثىن منه شيئان:
 
 

                                                             

 .(365/ 6كفاية النبيه )،  (18/ 6العزيز شر  الوجيز )، (285/ 6هناية املطلب )انظر: (5) 
 .(68/ 3اجملموع )، (18/ 6العزيز شر  الوجيز )، (285/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 
خلصه الشيخ، اإلمام: حسني بن دمحم املروزي، اهلروي، هو تلخيص كتاب التهذيب للبغوي (6) 

 ،(657/ 5كشف الظنون )  انظر: .ونقحه ورتبه، وهو خمطوط (332: )املتوىف سنة الشافعي
 .(36/ 3املؤلفني ) معجم، (655/ 5هدية العارفني )

 (.651، تكملة املطلب العايل )(262/ 3كفاية النبيه ) انظر:(3) 
، مسع أابه أبو دمحم حممود بن دمحم بن العباس بن أرسالن العباسي مظهر الدين اخلوارزميهو (6) 

ه(، وكتابه "الكايف يف الفقه" 638وتفقه على احلسن بن مسعود البغوي، تويف سنة )
سلم الوصول إىل طبقات ، (281/ 7طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) انظر: .خمطوط

 .(572/ 52معجم املؤلفني )، (653/ 6الفحول )
 .(665/ 2نهاج )النجم الوهاج يف شر  امل، (262/ 3كفاية النبيه )انظر:  (3) 
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أنفه اختاذ أنف من ذهب، وإن أمكن اختاذه  (5)]جدع[أحدمها: جيوز ملن 
  .(2)ن الفضة أوىل ابجلوازو من فضة، بل هو أوىل، وكذا السن واألمنلة، وتك

وال جيوز ملن قطعت يده أو أصبعه أن يتخذها من ذهب وال من فضة على 
  .(6)الصحيح؛ ألهنما ال يعمالن

  .(3)] من الذهب، فمن الفضة أوىل[ وما جاز اختاذه من ذلك
فال زكاة فيه  ،به العضو وتراكب عليه( 3()6)]نشب[قال املاوردي: إن 

 .(1) (8)[املبا ]ففي وجوب زكاته القوالن يف احللي  ،به (7)نشب[ي]مطلقا، وإن مل 
 .(55)هبما (55)املتقـــلقلةوجيوز شد السن 

 

                                                             

، ألن (18/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )خدج(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (5) 
 .(226/ 5هتذيب اللغة )انظر:  .اخلداج مبعىن النقصان اخللقي، واجلدع مبعىن قطع األنف

، (18/ 6)العزيز شر  الوجيز ، (276/ 6احلاوي الكبري ) ،(285/ 6هناية املطلب )انظر: (2) 
 . (68/ 3اجملموع )

 .(68/ 3اجملموع )، (11/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: (6) 
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف (3) 

 .(68/ 3اجملموع )، و (11
 .  (276/ 6 )احلاوي الكبرييف النسخة )تشيد( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (6) 
هتذيب اللغة النشوب هو التعلق واالستمساك، أبن ال يسقط، ويصري كاجلزء منه. انظر: (3) 

 .(326/ 2املصبا  املنري )، (223/ 5الصحا  )، (235/ 55)
 .(276/ 6احلاوي الكبري )يف النسخة )يتشيد( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف (7) 
 يف النسخة )واملبا ( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.(8) 

 .(276/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (1
لسان العرب ،  (263/ 8هتذيب اللغة )املتقلقلة: املتحركة، من تقلقل إذا حترك. انظر: (55) 
(55 /637). 
 .(561/ 6حبر املذهب )، (276/ 6احلاوي الكبري )انظر: (55) 
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الذي ال حيصل منه شيء ابلعرض على النار يف جوازه يف  (5)التمــويهالثاين: 
 اخلامت والسيف وغريمها طريقان:

 .(2)أصحهما: وبه قال العراقيون القطع ابملنع
 والثاين: للخراسانيني، فيه وجهان: 

  .(6)أصحهما: املنع
 قال مجاعة ،(3)فحرام اتفاقا ،وأما الذي حيصل منه شيء ابلعرض على النار

، واعرتض عليه أبن الذهب ال (6)بنيتيال إال إذا صدأ حبيث  من العراقيني
  .(7)؟ وأجاب بعضهم عنه أبن فيه شيئا يصدأ، وهو ما خالطه غريه(3)يصدأ

 .(1)، وفيه احتمال لإلمام(8)ا من ذهبسنوال جيوز أن يتخذ خلامته 
 
 

                                                             

 التمويه: مصدر من موَّه ميوه متويها، ومتويه الشيء ابلذهب والفضة، هو طليته هبما. انظر:( (5
 .(633/ 56لسان العرب ) ،(283/ 6مقاييس اللغة )

/ 6حتفة احملتاج )، (68/ 3اجملموع )، (18/ 6العزيز شر  الوجيز  )  وهو املذهب. انظر:(2) 
 .(16/ 6هناية احملتاج )، (278

  حتفة احملتاج ، (68/ 3اجملموع )هب، والوجه الثاين: اإلابحة؛ ألنه مستهلك. انظر: وهو املذ( 6)
(6 /278). 
 . (68/ 3اجملموع )نطر: ا(3) 
 . (332/ 3اجملموع )نطر: اوهم أبو إسحاق الشريازي، والشيخ أبو حامد، والبندنيجي. (6) 
كفاية ،  (377/ 2الوسيط )هذا قاله الغزايل والقاضي أبو الطيب أن الذهب ال يصدأ. انظر: (3) 

 . (266/ 3النبيه )
 (.266/ 3كفاية النبيه )،(332/ 3اجملموع )انظر: ( 7)

 .(68/ 3اجملموع )، (11/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:(8) 
 .  (282/ 6هناية املطلب ) انظر:(1) 
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هبا، وليس له لبس غري اخلامت، كالسوار  وأما الفضة فيجوز للرجل التختم 
  .(6)يف العنق، والتاج يف الرأس (2)الـــطوقيف العضد، و  (5)الـــدملجيف اليد، و 

  .(6)يف فتاواه جيوز له ذلك/ (3)وقال املتويل:
 ،وأطراف السهام ،والرمح ،كالسيفت احلرب ابلفضة قطعا  الآوجيوز حتلية 

  .(3)وغريها ما يف معناها ،واخلف ،والرأس ،واملنطقة ،والدرع
 ابلفضة وجهان: (7)ر الدابةف  ثـ  و  ،واللجام ،ويف جواز حتلية السرج

  .(8)أصحهما: املنع، وهو املنصوص
 
 

                                                             

/ 55هتذيب اللغة )، (253/ 3العني )لي الذي يوضع يف العضد. انظر: الدملج: هو احل (5)
575). 

مستدير كطوق الرحى. انظر: كل شيء   ، ويطلق علىجيعل يف العنق الذي ليالطوق: هو احل (2)
 .(515/ 1هتذيب اللغة )، (516/ 6العني )

 .(68/ 3) اجملموع، (11/ 6العزيز شر  الوجيز )، (282/ 6هناية املطلب )انظر: ( 6)
 ب(./581( هناية اللوحة )(3

 (.2/631) تتمة اإلابنةانظر: ( 6)
ونقل الرافعي والنووي عن الغزايل أنه قال يف فتاواه جيوز للرجل اختاذ احللي غري اخلامت على    

 .(68/ 3اجملموع )، (11/ 6العزيز شر  الوجيز ) وجه ال يكون فيه التشبه ابلنساء. انظر:
/ 3اجملموع )، (18/ 6التهذيب )، (378/ 2الوسيط )، (282/ 6املطلب  ) هنايةانظر: ( (3

68). 
"، وهو القبل من الثاء والفاء والراء كلمة واحدة تدل على املؤخر" الثفر لغة: قال ابن فارس:( (7

ويربط يف هذا املكان. انظر:  السري الذي يف مؤخر السرجالسباع، والدواب، وثفر الدابة هو 
 ،(37الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:  ،(685/ 5مقاييس اللغة ) ،(225/ 8العني )

 .(556/ 3لسان العرب )
 .(68/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (8
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: وال جيوز حتلية جلام البغلة واحلمار وسرجهما "الذخائر"قال صاحب 
بـــرة و  (6)الركــابيف حتلية  (2)[نيالوجه] ى، وأجر (5)ألهنما ال يعدان للحربقطعا؛ 

  .(6()3)الناقة
  .(8( )7)الســيوريف حتلية أطراف  (3)]جيراين[قال القاضي الطربي: و

رأيت كثريا من األئمة قطعوا بتحرمي القالدة للدابة، وال جيوز "قال الرافعي: 
 .(1)"شيء من ذلك ابلذهب قطعا

وال أكره لباس اللؤلؤ إال لألدب؛ ألنه ": "األم"قال الشافعي هنع هللا يضر يف  فرع:
 .(55)"من زي النساء

 
                                                             

 (.18/ 2مغين احملتاج )انظر: ( (5
 .يف النسخة )الوجهان( واملثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة( (2
اتج ل. انظر: الرح يفكالغزر ، وتوضع يف الرجل، ومها اثنان،  السرج  ما يكون يف ( الركاب(6

 .(638/ 5املعجم الوسيط )، (623/ 2العروس )
، ومجعها الربين، والناقة اليت هي احللقة يف حتار أنف البعري إذا كانت من فضة أو صفر: ( برة(3

/ 56هتذيب اللغة )، (167/ 2ة اللغة )مجهر يكون يف أنفها برة يقال هلا: انقة مرباة. انظر: 
 .(2285/ 3الصحا  )، (512

 .(365/ 6كفاية النبيه )انظر:  ( (6
 (.61/ 3) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف اجملموع( (3
. السيورالفضة أو الصفر الذي يف أطراف . واألطراف: هي الشراك وهو ري:السِّّ  مجع  ( السيور(7

احملكم  ،(636التلخيص يف معرفة أمساء األشياء )ص: ، (615/ 3لسان العرب )انظر: 
 (676/ 8واحمليط األعظم )

 (.61/ 3)   واملذهب هو التحرمي وعدم اجلواز. انظر: اجملموع( (8
 .(61/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز  )انظر: ( (1

، ويظهر من كالم النووي أنه حرام؛ ألن فيه تشبها ابلنساء، وقال الرملي: (263/ 5( األم )(55
ما قاله الشافعي بناء على أنه مكروه، أو حممول على أن مراده من جنس زي النساء، وليس 

 .(676/ 2هناية احملتاج )، (61/ 3اجملموع )من جنس ما خيتص هبن. انظر: 
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  .(5)"وال أكره لباس ايقوت وال زبرجد إال من جهة السرف واخليالء"وقال: 
قال املتويل: هذا ظاهر إذا قلنا ال حيرم اختاذ األواين منها، فأما إذا قلنا: 

 جيوز استعماهلا، وحيث قلنا ،حيرم، فحيث قلنا جيوز استعمال حلي الفضة
  .(6)فال ،جيوز (2)]ال[

  .(3)وذكر الروايين فيها وجهني مبنيني على جواز اختاذ األواين
ئر اجلواهر غري النقدين احتمال عندي، يف احللي للرجال بسا" :وقال اإلمام

  .(6)انتهى "وال أحفظ فيه شيئا
 .(3)من جوهر فصوقال األصحاب: جيوز اختاذ 

 
 
 
 
 
 
 

  
                                                             

 .(263/ 5( األم )(5
 (.2/676ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما تتمة اإلابنة ) ما بني املعقوفني( (2
 (.2/676انظر: تتمة اإلابنة )( (6
قال: إن جاز اختاذ األواين منها، مل حيرم التحلي هبا، وإن مل جيز اختاذ األواين منها مل جيز ( (3

 .(568/ 6حبر املذهب )التحلي هبا. انظر: 
 .(61/ 5هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.658انظر: تكملة املطلب العايل )( (3
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 ص ابلنساءتالثاين ما خيالقسم 
مجاعا، كالطوق، إبس أنواع احللي من الذهب والفضة وجيوز للنساء ل

  .(6()2)القـــالئد، والدملج، و (5)الـــتعاويذواخلامت، والسوار، واخللخال، و 
 ا وجهان:مويف جواز لبسهن النعال منه

 .(3)أحدمها: املنع، وهو ما أورده املاوردي
 .(6)وأصحهما: اجلواز

مما  (3)]فهو[ ،كان مباحا، وإال  ،وأما التاج، فقالوا إن جرت عادهتن بلبسه
  .(7) ، ]فيحرم[عظماء الفرس يلبسه

وهو إشارة إىل اختالف احلكم ابختالف النواحي، فحيث "قال الرافعي: 
التشبه  (8)]حترزا عن[ ؛فال ،جاز، وحيث ال  ،جرت عادة النساء بلبسه

 .(1)"ابلرجال
 

                                                             

. انظر: تسمى املعاذات أيضاو اليت تكتب وتعلق على اإلنسان من العني  : هي( التعاويذ(5
 .(311/ 6لسان العرب )، (13/ 6هتذيب اللغة )

/ 1هتذيب اللغة )، (631/ 5املخصص ). انظر: جيعل يف العنق القالئد مجع قالدة، وهو ما( (2
37). 

/ 6العزيز شر  الوجيز )، (286/ 6هناية املطلب )، (276/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
555). 

 .(276/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 .(35/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 .(555/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )فال و( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (7

555). 
 .(555/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )هذا غري( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
 .(555/ 6( العزيز شر  الوجيز )(1
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 .(2)ابجلواز" (5)قال النووي: "واملختار، بل الصواب ]القطع[
 ويف جواز لبسهن الدراهم والداننري اليت تثقب وجتعل يف القالئد وجهان: 
 .(3)ابلصوغ عن النقدية (6)[خترج]أظهرمها عند الرافعي: املنع؛ ألهنا مل  

 .(3()6)واثنيهما: وصححه النووي اجلواز
 والفضة وجهان:/ (7)ويف جواز لبس الثياب املنسوج ابلذهب

 .(8)منهما أصحهما: اجلواز، وكذا األزرار
وكل حلي أبيح للنساء فذلك إذا مل يكن فيه سرف، فإن كان فيه سرف  

 ئتا مثقال فوجهان:اكخلخال زنته م
 
 

                                                             

 .(336/ 3اجملموع )السياق كما يف  يف النسخة )املنع( واملثبت ما يقتضيه( (5
 .(336/ 3( اجملموع )(2
 .(6/555ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ) املثبتو ( يف النسخة )مل خترع( (6
 (.555/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
منع كونه  هنا يف هامش املخطوط )هذا وهم عنهما فإن الرافعي أراد بقوله أظهرمها املنع، أي:( (6

من احللي املبا ، ال منع اللبس. والنووي يف املراد منه قال: أصحهما: التحرمي، وما حكاه 
 عنه املؤلف )...( يف اجملموع.

ويف الدراهم والداننري اليت تثقب وجتعل يف صر  النووي يف الروضة على التحرمي حيث قال: "( (3
على  اجملموع . وصر  يف (233/ 2) القالدة وجهان، أصحهما: التحرمي. روضة الطالبني

". اجلواز لدخوهلما يف اسم احللي :أصحهمااجلواز كما نقله املصنف رمحه هللا حيث قال: "
 .(336/ 3)اجملموع 

 أ(./515( هناية اللوحة )(7
 . (336/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (8

 .(35/ 3اجملموع ) . انظر:فيه من زايدة السرف واخليالءالتحرمي ملا والوجه الثاين: 
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، فعلى هذا جتب فيه الزكاة (5)أصحهما: وبه قطع مجهور العراقيني املنع
  .(2)ت احلربقطعا، وكذا احلكم فيما لو أسرف الرجل يف حتلية آال

ت كثرية للحرب حمالة أو خوامت كثرية، أو املرأة خالخيل كثرية ولو اختذ آال
 فطريقان: ،(6)[الواحد]ليلبس الواحد فيها بعد 

  .أحدمها: فيه الوجهان
 .(3)وأصحهما: القطع ابجلواز

ت احلرب ابلفضة والذهب مجيعا للتشبه وحيرم على النساء حتلية آال
وقال: التشبه يكره، وال حيرم، وهلن  ،(6)[شاشيال]عليه  ابلرجال، واعرتض

  .(3)"هو احلق إن شاء هللا تعاىل"وقال الرافعي: ، احملاربة، وجزم ابجلواز
 (7)[قاله]ما قااله: ضعيف، والتشبه حرام، والصواب ما "وقال النووي: 
 .(8)"األصحاب من حترميه

  .(1)وال فرق يف جواز لبس احللي للنساء من املزوجة واخللية
 

                                                             

 . (35/ 3)  اجملموع ، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (5
 والوجه الثاين أنه مبا . انظر: املرجعني السابقني.

 .(555/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.6/555ق كما يف العزيز شر  الوجيز)ما يقتضيه السيا املثبتو ( احلواحد( يف النسخة )(6
 .(35/ 3)  اجملموع ، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
 .(61/ 3اجملموع )النسخة )الناس( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ( يف(6
 .(555/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 السياق حسب قواعد اللغة. ما يقتضيه)قااله( واملثبت  ( يف النسخة(7
 .(61/ 3اجملموع )وهو  املذهب. انظر: ( (8
 .(333/ 3اجملموع  ) ((1
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فال يبا  له من  ،الرجالحلي واخلنثى املشكل حيرم عليه لبس حلي النساء و 
  .(5)الفضة إال اخلامت وحتلية السال 

  .(2)وقال املتويل: له لبس حلي الصنفني
  .(6)"والصواب األول"قال النووي: 

 ففي زكاته طريقان: ،وعلى هذا لو اختذ حليا ليلبسه
 .(3)أصحهما: القطع بوجوهبا

 .(6): أن فيها قولني يف وجوهبا يف احللي املبا والثاين
وجبت زكاته قطعا؛  ،لو حلَّى غزاال أو شاة أو غريمها بذهب أو فضة فرع:

 .(3)ألنه حيرم
اختذت املرأة  (7)[أو]لو اختذ منطقة ثقيلة ال ميكنه لبسها من فضة،  آخر:

وجبت الزكاة قطعا؛ ألنه غري معد الستعمال  ،ثقيال ال ميكنها لبسه (8)]حليا[
 .(1)مبا 

                                                             

قال الرافعي إن حلي النساء حيرم عليه، وقال النووي إن حلي الرجال والنساء كليهما حيرم ( (5
هو عليه، ومل يستثنيا شيئا، وصر  ابن شهاب الرملي جبواز أخذ اخلامت له ابلطريق األوىل و 

العزيز شر  املذهب، وأما حتلية السال  ابلفضة فصر  ابن حجر اهليتمي بعدم جوازه. انظر: 
 .(278/ 6حتفة احملتاج )، (12/ 6هناية احملتاج )، (33/ 3اجملموع )، (11/ 6الوجيز )

   .(2/683) انظر: تتمة اإلابنة ((2
 .(33/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 .(33/ 3اجملموع )، (11/ 6ر  الوجيز )العزيز شوهو املذهب. انظر: ( (3
 .(33/ 3اجملموع )، (11/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .(33/ 3اجملموع )انظر:  ((3
 .(655/ 6) ما يقتضيه السياق كما يف البيان)ولو( واملثبت  النسخة( يف (7
 .(655/ 6) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف البيان( (8
 .  (277/ 6) الشرواين ، حاشية(517/ 6النجم الوهاج )انظر:  ((1
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ما يتخذ منهما وال خيتص ابلرجال وال  القسم الثالث
 ابلنساء

 وفيه مسائل:
الفضة حرام مطلقا على  وأاستعمال األواين املتخذة من الذهب  األوىل:

  .(2)، وكذا اختاذها على الصحيح(5)الرجال والنساء
الية تردد غرف الظمن فضة كمكحلة صغرية، و ويف جواز اختاذ إانء صغري 

  .(6)"التـــقريب"لصاحب 
  .(3)يستوي فيه الرجل واملرأة ،الذي قطع به اجلمهور املنع

  .(6)وأما اختاذها من الذهب فحرام مطلقا
  .(3)وجتب الزكاة يف األواين قطعا وإن جوزان اختاذها

ففي وجوب زكاهتا القوالن اللذان يف  /،(7)إن جوزانه"وقال املاوردي: 
  .(8)"احللي

 
                                                             

العزيز شر   ،(85/ 5) البيان ،(67/ 5) هناية املطلب ،(73/ 5احلاوي الكبري ) انظر: ((5
 .(265/ 5اجملموع )، (15/ 5) الوجيز

رم استعماله حذكر الرافعي وجهني، والوجه الصحيح هو عدم جواز اختاذه؛ ألن ما حرم ( (2
 .(15/ 5العزيز شر  الوجيز ) ، وهو املذهب. انظر:اختاذه كآالت املالهي

وردد صاحب التقريب قول ه يف جواز استعمال مكحلٍة نقل هذا الرتدد عنه اإلمام حيث قال: "( (6
من فضة للرجال، وكذلك ملعقة فضة للغالية، وغريها، ال لألكل به، على شرط الصغر، 

 .(286/ 6هناية املطلب ) انظر: ."كما قال  واألمر حمتمل،
 .(15/ 5العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(265/ 5اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .(36/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3
 ب(. /515( هناية اللوحة )(7
  .(273/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8
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  .(5)"وهو غلط، والصواب اجلزم بوجوهبا"قال النووي: 
األجرة لصائغه ب وإن جوزان اختاذها فإمنا تظهر فائدة اخلالف يف وجو 

  .(2)واألرش على كاسره، ويف كيفية إخراج الزكاة منه
لقطع بوجوب الزكاة فيها ما إذا اختذها : حمل ا(6)وقال الشيخ أبو دمحم

 .(3)ففي وجوهبا قوالن، وهو غريب ،لألكل والشرب، فإن اختذها لغريمها
ولو اختذ الرجل ميال من ذهب أو فضة فهو حرام، حيرم استعماله، وجتب 

 .(6)زكاته
فيكون  ،إال أن يستعمل على وجه التداوي كجالء عينه"قال املاوردي: 
  .(7)"سنه، ويكون يف زكاته القوالن (3)[ربط]مباحا، كاستعماله يف 

 .(8)واتبعه الروايين
  

                                                             

  .(36/ 3اجملموع )انظر: ( (5
  انظر: املرجع السابق.( (2
، تتلمذ أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف اجلويين والد إمام احلرمنيهو الشيخ  ((6

 ،والتبصرة ،والسلسلة ،الفروق :ن تصانيفهبنيسابور، معلى القفال املروزي، درَّس وأفىت 
طبقات الفقهاء  ه(. انظر:368، تويف سنة: )وشر  الرسالة ،وخمتصر املختصر، والتذكرة

طبقات الشافعية البن ، (76-76/ 6طبقات الشافعية للسبكي )، (625/ 5الشافعية )
 (.255-251/ 5قاضى شهبة )

 (.662:انظر تكملة املطلب العايل )ص( (3
 .(35/ 3اجملموع )، (273/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
اجملموع ، و (273/ 6احلاوي الكبري )يف النسخة )ربطة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3

(3 /35). 
 .(273/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
 .(568/ 6حبر املذهب )انظر: ( (8
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ابلذهب حرام على  (5)الِّمْقل ـــمةحتلية سكاكني املهنة وسكاكني  الثانية:
 الرجال والنساء، وأما حتليتهما ابلفضة وجهان:

 ت احلرب.حلاقا هلا آبالإحدمها: اجلواز؛ أ
  .(2)وأصحهما: املنع؛ ألهنا ال تراد للحرب

حلقناها آبلة أهذا خالف يف حق املرأة إن  (6)]من[ ويثور"قال اإلمام: 
 .(3)"ففيه احتمال ،فليس للنسوة استعماهلا، وإال ،احلرب

وحيرم حتلية املرآة ابلذهب مطلقا، وكذا حتليتها ابلفضة على الصحيح 
 .(6)الرجل واملرأة يستوي فيه

 يف جواز حتلية املصحف ابلفضة وجهان، ويقال قوالن: الثالثة:
  ، (3)"ســـري الواقدي"أحدمها: املنع، كاألواين وهو نصه يف 

                                                             

/ 66اتج العروس )، (261خمتار الصحا  )ص:  انظر:. وعاء األقالم امليم كسرب ( املقلمة(5
212). 

 .(35/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (2
/ 6)الوجيز العزيز شر  ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (6

555.) 
 (.286/ 6) املطلب انظر: هناية( (3
 .(35/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )هب. انظر: وهو املذ( (6
سري الواقدي هو أحد الكتب اليت اشتمل عليها كتاب األم؛ فإنه مشتمل على مجلة من ( (3

الكتب، مجعها اإلمام الشافعي فيها، منها: الرسالة، إبطال االستحسان، مجاع العلم، 
لرد على دمحم بن احلسن الشيباين، وغري اختالف احلديث، سري الواقدي، سري األوزاعي، ا

 ذلك من الكتب.
دث عن: دمحم ، كان حمداث ومؤرخا، حأبو عبد هللا دمحم بن عمر بن واقد الواقديوالواقدي هو 

، وغريهم، واتفق على ضعفه، من بن عجالن، وابن جريج، وثور بن يزيد، ومعمر بن راشد
غري ذلك، تويف سنة: و ، وهي مطبوعة، فتح العجم، فتح إفريقية، املغازي النبويّةتصانيفه: 

 .(655/ 3( األعالم للزركلي )367- 363/ 1سري أعالم النبالء )ه(. انظر: 257)
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 .(5)إىل القطع به، وهو شذوذ منه" املهذب"وأشار صاحب = 
 .(2)وأصحهما: اجلواز

 ابلذهب أربعة أوجه:ويف حتليته 
 .(6)أحدها: اجلواز مطلقا، وصححه املاوردي

 .(3)والثاين: املنع مطلقا
  .(6)فال ،جاز، وإن كان لرجل ،والثالث: أنه إن كان المرأة

 .(3)"وكالم الصيدالين واألكثرين إىل هذا أميل"قال الرافعي: 
  .(7)الرابع: جيوز حتلية نفس املصحف دون غالفته املنفصل عنه

  .(8)"واألظهر التسوية"قال الرافعي: 
  .(1)وأما حتلية غالفته ابلذهب فحرام قطعا

                                                             

حرمي وقد ونص يف سنن الواقدي وهو أحد كتب األم على التذكر هذا النووي حيث قال: "( (5
إىل القطع هبذا فإنه جزم بوجوب الزكاة فيه وهذا  )أي: املهذب( أشار صاحب الكتاب

 .(32/ 3اجملموع ) ".شذوذ منه فليعرف
/ 6حتفة احملتاج )، (32/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (2

 .(16/ 6هناية احملتاج )، (285
 .(276/ 6) احلاوي الكبريانظر: ( (6
 .(655/ 6البيان )، (18/ 6التهذيب )انظر: ( (3
/ 6حتفة احملتاج )، (32/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6

 .(16/ 6هناية احملتاج )، (285
 . (552/ 6العزيز شر  الوجيز ) ((3
 املرجع السابق.انظر:  ((7
  املرجع السابق ((8
 .(32/ 3اجملموع )، (276/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((1
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وأما سائر الكتب فال جيوز حتليتها بذهب وال فضة اتفاقا، لكنهم ذكروا يف 
 حتلية الدواة واملقلمة واملرآة واملقراض ابلفضة وجهني:

 .(5)أصحهما: املنع
طرد الغزايل هذا الوجه يف سائر والثاين: اجلواز كتحلية السيف والسكني، و 

  .(2)الكتب
أن / (3)حيتمل (6)[صحفامليف والنساء ]من فرق بني الرجال "وقال اإلمام: 

يف حقهن، وهو بعيد ال قائل  ةها؛ العتقاد ذلك حلينتعاطييز هلن حتلية كتب وِّ جي  
 .(6)"به، وهو يظهر ضعف ذلك

يف جواز حتلية الكعبة وسائر املساجد ابلذهب والفضة ومتويه  الرابعة:
 فيها وجهان: (3)[قناديلهما]سقوفها هبما وتعليق 

 .(7)أحدمها: اجلواز، وبه أجاب الغزايل يف الفتاوى
  .(8)وأصحهما: املنع، وقطع به مجاعة

                                                             

/ 6حتفة احملتاج )، (32/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (5
 .(16/ 6هناية احملتاج )، (285

 .(371/ 2الوسيط )انظر: ( (2
 السياق كما يف هناية يف النسخة )من فرق بني الرجال واملصحف والنساء( واملثبت ما يقتضيه( (6

 .املصاحف( يف والنساء الرجال بني فصل ؛ ففيه )من(283/ 6) املطلب
 أ(./515( هناية اللوحة )(3
 (.283/ 6) املطلب انظر: هناية ((6
 .يف النسخة )قناديلها( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( (3
   (.21انظر: فتاوى الغزايل )ص: ((7
  .(32/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز ) ب. انظر:وهو املذه ((8

 .(11/ 6التهذيب )، (568/ 6حبر املذهب ) (283/ 6هناية املطلب )وانظر:        
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وينبين عليهما جواز زكاهتا إذا كانت ابقية على ملك فاعلها، فعلى القول 
ابلتحرمي جتب زكاهتا قطعا، وعلى القول جبوازها يف زكاهتا القوالن، وإن كانت 

  .(5)فال زكاة فيها ،وقفا
من املتموه شيء وصار  (2)[معتجي]ولو مل "قال الشيخ أبو حامد: 

  .(6)"مل حيرم استدامته ،مستهلكا
، (3)فحرام، نص عليه ،وأما متويه سقف داره وجدرانه بفضة أو ذهب

  .(6)القاضي الطربي االتفاق عليهوحكى 
يجي والروايين: فإن كان املموه مستهلكا ال حيصل منه شيء نقال البند

حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده  ،مل حيرم استدامته وال زكاة فيه، وإال ،بسبكه
  .(7)وأحلق الغزايل مشاهد الصلحاء ابملساجد، (3)نصااب أو ابنضمامه إىل غريه

 (1)[نيبتزي]وال أبس ": (8)دمحم عبد العزيز بن عبد السالمقال الشيخ أبو 
 .(55)"ألنه نوع احرتام ،املسجد ابلقناديل والشموع اليت ال توقد

                                                             

 (.36-32/ 3اجملموع )انظر:  ((5
 (.3/36اجملموع )يف النسخة )يتجمع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف   ((2
 (.3/36اجملموع )انظر:  ((6
 .(36/ 3اجملموع )، (567/ 6حبر املذهب )، (232/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 (.685انظر: التعليقة الكربى )ص:  ((6
 .(36/ 3اجملموع )، (561/ 6حبر املذهب )انظر:  ((3
 .(371/ 2الوسيط )انظر:  ((7
، تفقه أحد األئمة األعالم، عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن السلميهو  ((8

على الشيخ فخرالدين ابن عساكر، وأخذ عنه ابن دقيق العيد، من مصنفاته القواعد الكربى، 
طبقات ه(. انظر: 335وشر  أمساء هللا احلسىن، والفتاوى، وغري ذلك، تويف سنة: )

 .(876طبقات الشافعيني )ص: ، (251/ 8الكربى للسبكي )الشافعية 
 .(255/ 6النجم الوهاج )يف النسخة )بتزين( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ((1

 .(255/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )، (555/ 2مغين احملتاج )انظر:  ((55
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 فروع
إذا أوجبنا الزكاة يف احللي املبا ، فاختلف وزنه وقيمته كما لو كان  األول:

مناطق ئة درهم، أو للرجل ائتا درهم وقيمتها ثالث ماللمرأة خالخيل زنتها م
 ؟حمالة هبذه الصفة، فهل االعتبار يف الزكاة بوزهنا أو بقيمتها

فيعطي مخسة دراهم من أي موضع  ،(5)فيه وجهان: قطع املاوردي ابألول
 شاء.

فيتخري املالك بني أن خيرج ربع  ،(2)وأصحهما: وبه قطع العراقيون الثاين
ع يبذمته بذلك مث يو املساكني فتربأ عشره مشاعا أبن يسلمه كله إىل الساعي أ

الساعي أو املساكني ربع العشر من املالك أو من غريه، ويفرق الثمن على أرابب 
السهام، وبني أن خيرج مخسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم ونصف كخامت 
وسوار لطيف، وال جيوز له أن يكسره مث خيرج منه مخسه، وال يلزمه ذلك لو طلب 

/ (6)يدة تساوي جلودة سبكها ولينها سبعة دراهممنه، ولو أخرج مخسة دراهم ج
  .(3)جاز على الصحيح ،ونصف

 .(6)ولو أخرج سبعة دراهم ونصف، مل جيز
 : فوجهان ،ولو أخرج من الذهب ما قيمته سبعة دراهم ونصف 

 .  (3)أصحهما: أنه ال جيوز

                                                             

 .(277/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((5
 .(36/ 3اجملموع )، (556/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((2
 ب(./515( هناية اللوحة )(6
 .(36/ 3اجملموع )، (556/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
 (.653/ 6البيان )انظر: ( (6
 .(36/ 3اجملموع )، (556/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3

 .(556/ 6العزيز شر  الوجيز )والوجه الثاين: أنه جيوز، وقال به ابن سريج. انظر: 
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زكاته على  انبىن ،ئةائتا درهم ويرغب فيه بثالث ماولو كان له إانء وزنه م
وجبت الزكاة قطعا، وكيفية إخراجها ما  ،اخلالف يف جواز االختاذ، إن جوزانه

 (2)[وله إخراج]شرعا،  تهنعفاألصح ال قيمة لص ،وإن مل جنوزه .(5)تقدم يف احللي
كن بصفته، ولو أخرج سبعة دراهم ونصف أجزأه تمخسة دراهم من غريه وإن مل 

ربع عشره ( 6)[وله إخراج]وكان متطوعا ابلزايدة، و له كسره وإخراج مخسة منه، 
 .(3)مشاعا، وال جيوز إخراج الذهب عنه بال خالف لعدم احلاجة إليه

ة اإلانء، ويف نعته حكم صنعوكل حلي حرم على الناس كلهم، فحكم ص
وجب،  ،بناء على جواز اختاذ اإلانء، إن جوزانه (6)انضماهنا على كاسره وجه

  .(3)فال ،وإال
 ،وما حيل لبعض الناس دون بعض كالذي حيل للرجال دون النساء وعكسه

  .(7)فيجب على كاسره ضمان صنعته قطعا
وما يكره من التحلي وال حيرم كالضبة الصغرية يف اإلانء للزينة له حكم 

  .(8)احلرام يف وجوب الزكاة قطعا
 . (1)"ينبغي أن يكون كاملبا "وقال البغوي: 

 

                                                             

 .املقصود به املسألة املتقدمة وهي مسألة اخللخال( (5
 (.556/ 6) ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( يف النسخة )ولو أخرج( واملثبت (2
 .السياق كما يف املرجع السابقما يقتضيه ( يف النسخة )ولو أخرج( واملثبت (6
 (.556/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(656/ 6البيان )انظر: ( (3
 .(555/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 .(33/ 3اجملموع )املذهب أنه ال ضمان على كاسره. انظر: ( (3
 .(33/ 3اجملموع )، (556/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(555/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 .(33/ 3اجملموع )انظر: ( (8
 .(11/ 6( التهذيب )(1
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ففي وجوب زكاهتا القوالن  ،وحيث حكمنا أبن الضبة مباحة غري مكروهة
 .(5)يف احللي املبا 

إذا لبس الرجل اخلامت من الفضة، فالسنة أن يلبسه يف خنصر ميينه  الثاين:
  .(2)ه، فقد ثبت األمراناأو يف خنصر يسر 

 وأيهما أوىل؟ 
واملشهور والصحيح أنه يف ، (6)تويل والعمراين: اليسرىقال الفوراين وامل

  .(3)اليمني أفضل
جاز أن جيعل بظاهر األصبع  ،، فإن كان بفص(6)[وبغري فص]وجيوز بفص 

  .(3)وبباطنها وهو أفضل قاله الروايين وغريه
ينقش وجيوز أن يكون فصه منقوشا ابسم هللا تعاىل من غري كراهة، وله أن 

 .(7)فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة
، ويكره اخلامت من حديد أو (8)جل التختم يف الوسطى والسبابةر ويكره لل

  .(1)حناس قاله الفوراين، واتبعه العمراين، وزاد أو رصاص
 

  

                                                             

 .(33/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 .(332/ 3اجملموع )، (365/ 2حبر املذهب )انظر: ( (2
 .(667/ 2البيان )انظر: ( (6
 .(513/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )، (236/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (3
 .(332/ 3اجملموع )تضيه السياق كما يف ما يق( يف النسخة )ويعترب بغري فص( واملثبت (6
 .(513/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )انظر: ( (3
 .(517/ 6النجم الوهاج يف شر  املنهاج )، (332/ 3اجملموع )انظر: ( (7
 انظر: املرجعني السابقني.( (8
 .(663/ 2البيان )انظر: ( (1
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 .(2)، واختاره النووي(5)"يكره اخلامت من حديد أو رصاص ال"وقال املتويل: 
لبس خامت / (6)وغريها لبس خامت الفضة كما جيوز هلا وجيوز للمرأة املزوجة

  .(3)الذهب من غري كراهة
: يكره هلا لبس خامت الفضة؛ ألنه من شعار الرجال، فإن مل (6)قال اخلطايب

وهذا ابطل ال أصل "قال النووي:  .(3)فلتغريه بزعفران أو شبهه ،جتد خامت ذهب
 .(7)"له، والصواب عدم الكراهة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .مل أقف على قوله( (5
 .(333/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 أ(./512( هناية اللوحة )(6
 .(333/ 3اجملموع )انظر: ( (3
فقيه وحمدث، تفقه على  البسيت أبو سليمان، محد بن دمحم بن إبراهيم بن خطاب اخلطايبهو ( (6

أيب بكر القفال الشاشي وأيب علي ابن أيب هريرة، من مصنفاته: معامل السنن شر  سنن أيب 
طبقات ، (313/ 52سري أعالم النبالء )انظر:  .ه(688داود، غرائب احلديث، تويف سنة )

 .(353احلفاظ للسيوطي )ص: 
 .(515/ 3معامل السنن )انظر: ( (3
 .(333/ 3) اجملموعانظر: ( (7
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 زكاة التاارة الرابع النوع
  .(5)وهي واجبة يف القدمي واجلديد

، وذكر (6)[نو األكثر ]، ومل يثبته (2)وقيل: للشافعي قول قدمي أهنا ال جتب
 :(3)الغزايل أن أركان هذه الزكاة أربعة

فيه عند اكتساب امللك فيه  (6)املال، وهو كل مال قصد االجتار أحدها:
 قيود:، فهذه ثالثة (3)مبعاوضة حمضة
  .قصد االجتار فيه عند اكتساب امللك األول:

مال جتارة حىت لو كان  املال   ريِّّ  ص  أن جمرد نية التجارة ال ي   :ومقصوده به
مل يصر  ،فنوى جعله للتجارة (7)[بشراء أو إرث أو غريمها]عنده عرض للقنية 

                                                             

أمجع عامة أهل  :قال ابن املنذرواملذهب هو وجوب الزكاة يف مال التجارة، قال النووي: " ((5
 .(37/ 3اجملموع ) ،(553/ 6العزيز شر  الوجيز )". انظر: العلم على وجوب زكاة التجارة

 (.653/ 6البيان ) ،(555/ 6التهذيب )، (216/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 .حسب قواعد اللغة واملثبت هو الصواب )األكثرين(سخة ( يف الن(6
 (.385/ 2( انظر: الوسيط )(3

 (.553/ 2( التجارة هي: تقليب املال ابملعاوضة لغرض الربح. انظر: مغين احملتاج )6)
 (.553/ 2هي اليت تفسد بفساد عوضها. انظر: مغين احملتاج )املعاوضة احملضة:  (3)

روضة   ما يقتضيه السياق كما يف( يف النسخة )بال شراء وال إرث أو ال غريمها( واملثبت (7
 (.233/ 2الطالبني )
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وهو ممن (2)الكرابيسي (5)[نيللحس]للتجارة بذلك، ومل ينعقد احلول عليه، خالفا 
  .(5)صحب الشافعي

وال فرق بني أن يكون الشراء بعوض أو بنقد أو بدين يف ذمته حاال أو 
  .(2)استمر حكمها، وال حيتاج يف كل معاملة إىل نية ،مؤجال، وإذا صار للتجارة

نسان على عرض بنية إصاحل من دين له يف ذمة  ويف معىن الشراء ما لو
ن الدين قرضا أو مثن مبيع أو قيمة متلف، وكذا التجارة فيصري للتجارة سواء كا

 .(6)االهتاب بشرط الثواب إذا قصد به التجارة
قولنا: مبعاوضة، خيرج ما إذا نوى التجارة عند اكتساب امللك  القيد الثاين:

و أ شرط ثواب، أو اصطاد، أو احتش، بغريها، كما لو اهتب ماال من غري
  .(3)فإنه ال يصري مال التجارة ،احتطب، أو ورث ماال، أو ملكه بوصية

يكون  ،وعن أيب احلسني أن املوهوب واملوصى به إذا قبله بنية التجارة
  .(6)للتجارة، وحقه الطرد يف  احملتطب وحنوه

                                                             

 .(562طبقات الشافعيني )ص: يف النسخة )للحسن( واملثبت من ( (5
 مث تفقه  يتفقه أوال على مذهب أهل الرأ ي احلسني بن على بن يزيد الكرابيسيأبو عل هو( (2

طبقات الشافعية الكربى ه(. انظر: 238ي، وله كتب مصنفة، تويف سنة: )لشافععلى ا
طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  (562طبقات الشافعيني )ص: ، (557/ 2للسبكي )

(5 /36). 
 .(553/ 6العزيز شر  الوجيز )، (658/ 6البيان )انظر: ( (5
 (.556/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((2

 .(556/ 6العزيز شر  الوجيز )، (552/ 6التهذيب ) انظر:( (6
(، العزيز 552/ 6(، التهذيب )653/ 6(، هناية املطلب )211/ 6( انظر: احلاوي الكبري )3)

 (.556/ 6شر  الوجيز )
حتقيق الطالب: دمحم  -حققت يف اجلامعة اإلسالمية وهي رسالة–( انظر: تكملة املطلب العايل (6

 (.77)ص:نسيم عبد اجلليل، إشراف األستاذ الدكتور: عبد السالم بن سامل السحيمي
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، مث وجد قنيةبعرض  (5)]قنية[ فلو ابع عرض، وكذا الرد ابلعيب واالسرتداد
التجارة، أو وجد صاحبه مبا أخذ ]واسرتد األول على قصد مبا أخذه عيبا، فرده 

  .(5)فقصد املردود عليه أخذه للتجارة]مل يصر للتجارة (2)عيبا فرده[
فرد عليه  (2)ولو كان عنده ثوب للقنية فاشرتى به عبدا للتجارة[

بعيب انقطع حول التجارة فال يكون للتجارة، خبالف ما إذا كان  (6)ب[الثو ]
  .(6)رة مستمر فيهللتجارة فإن حكم التجا (3)ب[الثو ]

قال املاوردي: وحكم رجوع البائع يف عني ماله بفلس املشرتي وابإلقالة 
  .(3)حكم رده ابلعيب

 وهو يف اإلقالة بناء على الصحيح أهنا فسخ. 
  .(8)مث تقايال فحكم التجارة مستمر يف املالني/ (7)ولو تبايع التاجران

 
 

                                                             

/ 6( ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز )(5
 (.233/ 2( وروضة الطالبني )556

 .ني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف املرجعني السابقنيما بني املعقوف ((2
 (.651/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب ) انظر: ((5
/ 6) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز ((2

 (.233/ 2) الطالبني روضةو  (556
 .يف النسخة )الثور( واملثبت مايقتضيه السياق كما يف املرجعني السابقني ((6
 .يف النسخة )الثور( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجعني السابقني ((3
 (.233/ 2) الطالبني ، روضة(653/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 (.218/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 (.ب/512( هناية اللوحة )(7
 (.31/ 3اجملموع )انظر:  ((8
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 ،للتجارة، فباعه بعبد للقنية، فرد عليه العبد بعيب (5)]ثوب[ولو كان عنده 
مل يعد إىل حكم التجارة، كما لو قصد القنية بعروض التجارة اليت عنده، ولو نوى 

 .(2)مل يصر مال جتارة حىت يبيعه بنية التجارة ،بعد ذلك جعله للتجارة اثنيا
قولنا: حمضة، خيرج به ما إذا نوى التجارة عند التملك  الثالث:( 1)[القيد]

بغري معاوضة حمضة، كما لو خالع امرأته، وقصد بعوض اخللع التجارة، أو زوج 
التجارة يف الصداق، فإن يف صريورته مال  (6)[ونواي]( 2)أمته، أو تزوجت احلرة

 جتارة طريقان:
 أحدمها: فيه وجهان: 

  .(3)يأحدمها: ال، وقطع به املاورد
 .(6)"هو األقيس"وقال الروايين: 
  .(3)وأظهرمها: نعم

دا يف املال الذي صاحل به عن الدم، واملال الذي أجر به نفسه أو رِّ وط  
  .(7)ماله

                                                             

، (556/ 6العزيز شر  الوجيز )كما يف  ما يقتضيه السياق( يف النسخة )عبدا( واملثبت (5
 (.31/ 3اجملموع )و 

 (.556/ 6العزيز شر  الوجيز )، (656/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 اق.يحسب داللة الس ما يقتضيه السياق( يف النسخة )القول( واملثبت (5
 .كأهنا زائدة  (يف) هنا كلمة( (2
 وروضة ،(556/ 6)بياض قدر كلمة والتكميل من العزيز شر  الوجيز يف النسخةهنا ( (6

 (.237/ 2) الطالبني
 (.211/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 (.567/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 .(31/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب ((3
 .(31/ 3اجملموع )، (556/ 6التهذيب )انظر:  ((7
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ج بعضهم هذا على أن املأذون له هل له أن يؤجر عبده، وفيما إذا كان رَّ وخ  
واألصح  ؟قصد التجارة تصرفه يف املنافع، أبن كان يستأجر احملالت ويؤجرها على

 .(5)يف الكل أنه يصري مال جتارة
 .(2)والطريق الثاين: وهو األصح القطع به

مال التجارة إذا كان حيواان، فإن وجبت الزكاة يف عينه، كما لو كان  فرع:
  .(5)غنمه سائمة، فالكالم فيه ويف نتاجه سيأيت

 ،من النعم، فإذا ولدت واملعلوفة ،واجلواري ،وإن مل جتب يف عينه كاخليل
 ففي كون ولدها مال جتارة وجهان:

  .(2)أحدمها: عن ابن سريج، ال
  .(6)وأصحهما: نعم

ومها إذا مل تنقص قيمة األم ابلوالدة، فإن نقصت كما إذا كانت قيمة 
جربان نقصان  ،ئة، وقيمة الولد مئتا درهماألفا فعادت هبا إىل مثان م (3)]اجلارية[

جربان نقصان  ،ئةاع متسوعليه زكاة األلف، ولو عادت قيمتها إىل  ،األم بقيمته
  .(3)وفيه احتمال لإلمام، (6)ئة من الولدااألم مب

                                                             

 .(31/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((5
 (.31/ 3اجملموع )انظر:  .وهو املذهب ((2
 (.657انظر: ص: ) ((5
 .(655/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 .(73/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((6
 .(553/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )التجارة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ((3
 .(73/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )، (655/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
قال اإلمام: إن قلنا ال يضم الولد إىل األم ألنه ليس مستفادا ابلتجارة فحسن، لكن هذا  ((3

يقتضي أن ال جيرب به نقصان األم، وإن قلنا يضم الولد إىل األم عند جرب نقصاهنا، فليضم 
 .(655/ 6هناية املطلب )قيمة الولد إىل األم وإن مل يكن هناك نقصان. انظر: 
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بله ايققلنا: واخلالف يف الولد احلادث، وكذا يف املوجود عند الشراء إن 
  .(5)قسط من الثمن

الركن وجيراين يف أمثار أشجار التجارة، وسيأيت التفريع عليهما آخر 
 .(2)الثالث

به ثياب الناس، أو شحما  يصبغ الو اشرتى صبغ"قال املتويل:  فرع اثن:
لزمه زكاة التجارة؛ ألن عينه تبقى بعد  ،ليدبغ به اجللود، وبقي عنده حوال

االستعمال، خبالف ما لو اشرتى به صابوان ليغسل به ثياب الناس أو ملحا 
 .(2)"تلزمه زكاتهوبقي عنده حوال فإنه ال / (5)ليعجن به

يلبسه، أو ة التجارة، مث نوى القنية لنيقال: لو اشرتى الديباج ب فرع اثلث:
 مساكها ليقطع هبا الطريق، ففي انقطاع احلول وجهان:إسيوفا للتجارة مث نوى 

 مساك.أحدمها: نعم؛ لنية اإل
 .(6)والثاين: ال؛ لفسادها

 
 
 
 
 

                                                             

 (.86طلب العايل )انظر: تكملة امل ((5
 .(553/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((2
 أ(./516( هناية اللوحة )(5
 (.6/225)النجم الوهاج شر  املنهاج (، 612انظر: تتمة اإلابنة ) ((2
 (.355، تتمة اإلابنة  )ص:(568/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6

 .(216/ 6حتفة احملتاج )واملذهب هو الوجه الثاين: انظر: 
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؛ (2)وقيل: أوجه، (5)النصاب، ويف وقت اعتباره ثالثة أقوال :ينالركن الثا
 .(6)ألن األول والثاين خمرجان

 ،(2)]حلظة[و نقص منه ل: أنه يعترب يف مجيع احلول كغريه، ف(5)[أحدها]
 .(6)استأنفه من حينئذ ،انقطع، فإن مت بعد ذلك

، فلو (3)أنه ال يعترب إال آخر احلول (6)"األم": وهو نصه يف (3)[وأصحها]
بلغت قيمته  (7)اشرتى عرضا للتجارة بدرهم انعقد احلول عليه، ووجبت الزكاة إن

 آخر احلول نصااب.
والثالث: أنه يعترب أول احلول وآخره دون ما بينهما، فإن كان نصااب يف 

  .(8)فال ،وجبت ولو نقص يف أثنائه، وإال ،الطرفني
 و]أ ،حلول بعروض أخرىوعلى هذين األخريين لو ابع العروض يف أثناء ا

 الذي اشرتاها به، فوجهان: (1)غري النقد[نقد ب
 أحدمها: أن احلول ينقطع ويبتدئ حول السلعة األخرى من يوم ملكها.

                                                             

 .(385/ 2الوسيط )، (213/ 6هناية املطلب )انظر:  ((5
 .(656/ 6البيان )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((2
 ".والصحيح املشهور أنه أوجه لكن الصحيح منها منصوص واآلخران خمرجانقال النووي: " ((6

 .(66/ 3اجملموع )انظر: 
 .(553/ 6زيز شر  الوجيز )العيف النسخة )أحدمها( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ((5
 يف النسخة )حبة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق. ((2
 .(213/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 .(553/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )أصحهما( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ((3
 .(65/ 2األم )انظر:  ((6
 ..(66/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3
 كلمة )إن( مكررة يف النسخة.( (7
 (.237/ 2) الطالبني ، روضة(66/ 3اجملموع )، (656/ 6البيان )انظر:  ((8
 .(15يف النسخة )وينقد عن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:  ((1
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وأصحهما: أن احلكم كما لو بقيت عروضه عنده، وال أثر للمبادلة يف 
  .(5)وجبت الزكاة ،احلول، وحيث كمل النصاب

اشرتاها به وهو انقص عن النصاب، مث  وإن ابعها بنقد من جنس الذي
 ،ففي انقطاع احلول وجهان مرتبان ،اشرتى به سلعة فتم احلول وقيمتها نصاب

 .(5)وأوىل ابالنقطاع
 كن قيمته نصااب فهل يبتدئ حوال اثنيا؟تولو مت احلول ومل 

 فيه وجهان:
، ويسقط حكم األول، فإذا مت احلول الثاين، فإن كمل (2)أصحهما: نعم

 استأنف حوال آخر.  ،وجبت الزكاة، وإال ،ابنصا
  .(6)زكاه ،واثنيهما: وصححه الغزايل، ال، بل مىت بلغت قيمته نصااب

ئيت درهم، فباعه يف احلول اويتفرع عليهما ما إذا اشرتى عرضا للتجارة مب
ذهب، فإن قومها ابلدراهم على امليبعشرين دينارا، فتم احلول وهو يف يده، ف

  .(3) زكى ،ئيت درهمابلغت قيمتها م
ومىت بلغت قيمتها  ،وإن نقصت عنها، فهل يسقط حكم احلول أم ال

هبا حول، فهل ينتقل من  أدبت  ، فإن قلنا: يسقط وي  (6)وفيه الوجهان ؟زكاه، نصااب
 زكاة العروض إىل زكاة العني؟ 

 :(2)وجهان /(5)فيه
                                                             

 .(68/ 3اجملموع )، (557/ 6زيز شر  الوجيز )العوهو املذهب. انظر: ( (5
 .(66/ 3اجملموع )واملذهب أن احلول ال ينقطع. انظر: ( (5
 .(238/ 2روضة الطالبني )، (557/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((2
 .(15/ 6حلية العلماء )، (382/ 2الوسيط )انظر:  ((6
 .(655/ 6هناية املطلب )، (537/ 8خمتصر املزين )انظر:  ((3
انظر.  .أحدمها: أن احلول ال يسقط ومىت بلغت قيمته نصااب، زكاه. والثاين: أن احلول يسقط ((6

 .(32/ 3اجملموع )، (622/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (655/ 6هناية املطلب يف )
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ينتقل، فأول حوهلا من آخر حول األول، ال من حني ملكها  (5)فإن قلنا:
  .(2)على الصحيح

مل ينقطع  ،وإن ابعه مبا دون النصاب بغري جنسه كما لو ابعه بعشرة داننري
  .(6)فال ،زكاه، وإال ،احلول، فإذا مت، قومنا الداننري ابلدراهم، فإن بلغت نصااب

ففي  ،عه مبئة ومخسني درمهاوإن ابعه مبا دون النصاب من جنسه كما لو اب
 .(3)انقطاع احلول وجهان

بنية  (6)[مسسما]ئيت درهم ا: لو اشرتى مب"الفتــاوى"قال القاضي يف  فرع:
التجارة فعصره وابع الدهن، أو اشرتى حنطة وجعلها خبزا وابعه، فهل ينقطع 

 .(3)احلول؟ حيتمل وجهني: أظهرمها: أنه ال ينقطع
 احلول، وهو معترب اتفاقا، والنظر فيه يف أمرين: الركن الثالث:

 أحدمها: يف ابتدائه، وملا ميلك به عروض التجارة ثالثة أحوال:
من الذهب أو الفضة الذي جتب فيه الزكاة سواء كان أن يكون  األوىل:

  .مضرواب أو غري مضروب
اشرتاه  (5)[ن]أبعما ال جتب فيه،  "الذي جتب فيه الزكاة"واحرتزان بقولنا: 

حبلي معد الستعمال مبا  على الصحيح يف أهنا ال جتب فيه، فإذا ملكه أبحدمها 
                                                                                                                                                  

 ب(./516( هناية اللوحة )(5
/ 6هناية املطلب يف )انظر:  .الداننري يف نفسها نصاب أحدمها: ال تنتقل. والثاين: ينتقل؛ ألن ((2

 .(32/ 3اجملموع )، (622/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (655
 أ)يسقط ويبتد _إىلـ _وإىل هنايتها ب_من ـ _يف النسخة مشار إىل بدايتها ب مكررة( هنا عبارة (5

 هبا حول فهل ينتقل من زكاة العروض(.
 (.32/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 (.32/ 3اجملموع )، (622/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )انظر:  ((6
 (.32/ 3اجملموع )أحدمها: ينقطع. والثاين: ال ينقطع. انظر: ( (3
 .واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( يف النسخة )مسسم( (6
 .(538انظر: فتاوى القاضي حسني )ص:( (3
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ئيت درهم ابعشرين دينارا أو مب أو هبما، فإن كان نصااب كامال، كما لو اشرتاها
فابتداء احلول من يوم ملك ذلك النقد، وينبين حول التجارة على حول النقد،  

 (2)واملتويل (5)كما ينبين حول النقد على حول التجارة، نص عليه الفوراين
  .(3)وغريهم (6)والبغوي

النقد، وكذا بدين يبلغ نصااب، وقلنا بوجوب الزكاة  (6)عني[ب]هذا إذا اشرتاه 
  .(3)يف الدين

انقطع حول النقد وابتدأ حول  ،أما إذا اشرتاها بنقد يف ذمته وأداه يف مثنها
  .(7)التجارة من حني الشراء

ن إ : ميلك متامه، فإن قلنا ابملذهبدون النصاب وهو ال (8)وإن كان
  .(1)انعقد احلول من حني ملك السلعة ،النصاب إمنا يعترب آخر احلول

 
مل ينعقد احلول إال إذا بلغت  ،ابعتباره يف طريف احلول أو يف مجيعه :وإن قلنا

فمن وقت  ،انعقد اآلن، وإال ،قيمة السلعة نصااب، فإن كانت تساويه اآلن
 .(55)تساويه

                                                                                                                                                  

 .(33ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص: يف النسخة )فإن( واملثبت ( (5
 ./أ(16انظر: اإلابنة رقم اللوحة )( (5
 .(351انظر: تتمة اإلابنة )ص:( (2
 (.553/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )، (216/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.63/ 3اجملموع )السياق كما يف  يف النسخة )بغري( واملثبت ما يقتضيه( (6
 (.63/ 3اجملموع )، (656/ 6البيان )، (553/ 6التهذيب )  (،355انظر: تتمة اإلابنة )( (3
 (.63/ 3اجملموع )، (558/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (7
 (.63/ 3اجملموع )الضمري يف كان راجع إىل )النقد الذي اشرتى بعينه( انظر: ( (8
 .(558/ 6العزيز شر  الوجيز )، (656/ 6البيان )، (553/ 6لتهذيب )اانظر: ( (1

 (.63/ 3اجملموع )، (216/ 6هناية املطلب )انظر: ( (55
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أن يكون الذي ملك به السلعة عرضا ال من جنس مال الزكاة،   الثانية:
فابتداء احلول من وقت ملك عرض التجارة إن كانت قيمة  ،كالثياب والعبيد

الصحيح أن النصاب إمنا يعترب  /(5)العروض نصااب، وكذا إن كانت دونه على
 .(2)آخر احلول

لو اشرتاها  أن يكون الذي ملك به جتب الزكاة يف عينه، كما الثالثة:
بنصاب من السائمة، فاملذهب أن حوهلا ينقطع ويبتدئ حول التجارة من يوم 

  .(6)ملك
حول التجارة على حول السائمة كما لو ملكه  وقال اإلصطخري: يبىن

 .(6)بظاهر نص متأول عند غريه (3)[متسك]نه املذهب، وإبنقد وقال 
 فرعان:
صار للقنية دون  ،نوى القنية ببعض عروض التجارة، فإن عينه األول:

  .(3)ابقيها
 

فيكون بعضه للقنية وبعضه للتجارة، أو ال،  ،وإن أهبمه، فهل تؤثر نيته
  .(7)ويكون مجيعه للتجارة؟ فيه وجهان

                                                             

 أ(./513( هناية اللوحة )(5
 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )، (553/ 6التهذيب )، (213/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 .(63/ 3اجملموع )، (558/ 6) العزيز شر  الوجيزانظر:  .وهو املذهب ((6
 .يف النسخة )متسكا( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( (3
 (.653/ 6البيان )، (553/ 6التهذيب )انظر:  ((6
 (.217/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 .الوجهان ذكرمها املاوردي. أحدمها: ال حكم للقنية؛ للجهل هبا، فتجب الزكاة يف اجلميع ((7

حبر ، (217/ 6احلاوي الكبري )الثاين: جيعل نصفه للقنية، والنصف الثاين للتجارة. انظر: 
مغين . واملذهب هو أتثري النية فيصري للقنية وي رج ع يف تعينه إليه. انظر: (567/ 6املذهب )

 (.552/ 6هناية احملتاج )، (553/ 2احملتاج )
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ولو نوى القنية ملا ال جيوز فعله كما لو نوى قنية السيوف لقطع الطريق، 
  .(5)ج للبسها، ففي انقطاع حوله وجهانوقنية ثياب الديبا 

أصلهما أن من عزم على معصية وأصر عليها هل أيمث أم "قال املتويل: 
  .(2)"ال؟

 .(6)نعم :أصحهما ،وفيه خالف أييت يف كتاب الشهادات
مل  ،لو ابع عروض التجارة بعروض أخرى للتجارة يف أثناء احلول الثاين:

  .(3)أم مل يقصد شيئا ،سواء قصد التجارة ،ينقطع احلول إذا مل يقصد القنية
كون للقنية إذا كانت عند مالكها للقنية ت (6)ا[أهن]وجه  :ويف الصورة الثانية

 .(3)وغلط قائله
 فوجهان: ،وإن ابع األمثان بعضها ببعض للتجارة كما يفعله الصيارفة

  .(7)فال زكاة ،حدمها: ينقطع احلولأ
 .(1)، والروايين: إنه أقيس(8)يجي: إنه املذهبنوقال البند

                                                             

ألن نية اإلمساك موجودة، والثاين: ال  احلول؛ أحدمها: ينقطعالوجهان ذكرمها الروايين.  ((5
 (.568/ 6حبر املذهب )(، 355انظر: تتمة اإلابنة )ص: ألهنا نية فاسدة. ،يتقطع

 .(216/ 6حتفة احملتاج )واملذهب أنه ال أتثري لنية القنية. انظر: 
 .(355انظر: تتمة اإلابنة )ص: ((2
 .(56/1) شر  الوجيز العزيزوهو املذهب. انظر:  ((6
 (.556/ 6التهذيب )، (218/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 .(553يف النسخة )أنه(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص: ( (6
نية عرضا عند ابئعه للتجارة بكون للقنية بال خالف قألنه لو اشرتى بعرض الوكونه غلطا؛  ((3

 (.567/ 6حبر املذهب ). انظر: هاهناكذلك   ،وال يستلزم حكمه قبل شرائه
/ 6حتفة احملتاج )، (35/ 3اجملموع ) ،(665/ 2العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7

 (.36/ 6) هناية احملتاج، (266
 (.375/ 6كفاية النبيه )انظر:  ( (8
 (.15/ 6حبر املذهب )انظر: ( (1
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  .(5)، وصححه بعضهم(5)واثنيهما: ال ينقطع، ونسبه بعضهم إىل القدمي
وبنامها أبو حامد على القولني فيما إذا ملك أربعني سائمة للتجارة، هل 

 ؟ (2)جتب زكاة التجارة أو زكاة العني
 .(6)فعلى األول يبين، وعلى الثاين يستأنف

 
 
 

  

                                                             

 (.658 /6البيان يف مذهب )، (557/ 6التهذيب )انظر: ( (5
 (.35/ 3اجملموع )انظر: ( (5
/ 6العزيز شر  الوجيز )املذهب هو وجوب زكاة العني وهو القول اجلديد للشافعي. انظر: ( (2

 .(65/ 3اجملموع )، (525
 (.15/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
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املال املستفاد يف أثناء احلول هل يضم إىل األصل؟ له األمر الثاين: 
 أربعة أوجه:

،  ضو ضأن يكون ابرتفاع قيمة عروض التجارة مع بقائها من غري ن األول:
فتجب  ،ئةائتني، وأمسكه حىت مت احلول وقيمته ثالث ماكما لو اشرتى عرضا مب

سواء كانت الزايدة ملعىن يف نفس  ،ئة عند آخر حول األصلازكاة الثالث م
، أو ابرتفاع السوق، وسواء حصلت يف أوائل احلول أو ربكالعروض كالسمن وال

  .(5)قطعوا به ،قبل آخره بلحظة
لكن من يعترب النصاب يف مجيع احلول قد ال يسلم وجوب " :قال اإلمام

 أثناء احلول  ظهور الربح يف :، وقياسه أن يقول/(2)الزكاة يف الربح يف آخر احلول
وهذا ال بد منه، واألئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح،  ،هضو ضكن

  .(6)"تركوا الضعيف ،فإذا توسطوا التفريع
 .(3)"وهذا احتمال ضعيف؛ ألن هذا املعىن موجود يف النتاج"قال النووي: 

ففي زكاهتا حبول رأس املال  ،ة جاهلشلرغبة راغب أو غ (6)ولو كانت
  .(3)وجهان

  .(7)ئةازكى ثالث م ،ئةافباعه أبربع م ،ئةاولو قومه عند احلول بثالث م

                                                             

العزيز شر  ، (556/ 6التهذيب ) (533/ 6حبر املذهب ) ،(656/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 .(61/ 3اجملموع )، (555/ 6جيز  )الو 

 ب(/513( هناية اللوحة )(2
 .(653/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .(35-61/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 .الضمري راجع إىل )الزايدة( أي: ولو كانت الزايدة( (6
األول: أنه يزكي مجيع الثمن. والثاين: أنه ال زكاة يف الزايدة؛ ألنه   .ذكرمها املاوردي والروايين( (3

 (.537/ 6حبر املذهب )، (283/ 6احلاوي الكبري )كاملال املستفاد. انظر: 
 (.533/ 6حبر املذهب ) (655/ 6هناية املطلب ) ،(283/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((7
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فالربح مضموم إىل األصل يف احلول  ،أما لو ارتفعت القيمة بعد احلول
 .(5)الثاين كالنتاج
فال جيعل  ،أن يشرتي عروضا للتجارة بنية التجارة ال مبال التجارة الثانية:

بىن حول  ،بل يفرد حبوله، فإن كان رأس املال نصااب ،هذا اتبعا للمال يف احلال
انعقد حول التجارة من يوم الشراء   ،التجارة على حوله، وإن كان دون النصاب

 .(2)كما تقدم
مثنها، فإن ابعها  ضوين ،فيبيعها ابلزايدة ،رتفع قيمة العروضتأن  الثالثة:

ابلدراهم، فاحلكم كما  ، فباعهاابلداننري بغري جنس الثمن األول كما لو اشرتاها
  .(6)لو ابدل عرضا بعرض

فيكون فيه اخلالف  ماله،وفيه وجه أن حكمه حكم ما لو ابعه جبنس رأس 
 .(3)اآليت

وإن ابعه جبنس الثمن األول، كما لو اشرتاه بعشرين دينارا، فباعه يف أثناء 
 آخر: احلول أبربعني، فإما أن ميسك النقد إىل متام احلول، أو يشرتي به عرضا

، (6)فاملنصوص أنه يزكي األصل ،القسم األول: أن ميسكه إىل متام احلول
  .(3)ويفرد الربح حبول

 
 

                                                             

 (.533/ 6حبر املذهب )انظر:  ((5
 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 215انظر: )ص: ((2
 (.61/ 3اجملموع )انظر:  ((6
 (.555/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
 .(656/ 6البيان )، (653/ 6هناية املطلب )، (283/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(68/ 3اجملموع )، (555/ 6) وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز( (3
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النصف فاشرتى به  (2)]على[ (5)]قراضا[ونص فيما لو دفع إىل رجل ألفا 
 سلعة وحال احلول عليها وهي تساوي ألفني على قولني:

 .(6)أحدمها: أنه يزكي الكل
عند  نصفهأو  ،ئة، فأوجب زكاة متام الربحاألفا ومخس موالثاين: أنه يزكي 

  .(3)متام احلول، ومل يفرده حبول
 ولألصحاب طريقان:

 أصحهما: أن يف الربح قوالن:
 (6)أحدمها: أنه يضم إىل األصل يف احلول كالنتاج، وصححه املاوردي

 .(3)يوالشاش
 .(7)وأصحهما: وهو اختيار ابن احلداد أنه يفرد حبول
  .(8)والطريق الثاين: القطع به، وأتويل نصه يف القراض

 أو النضوض؟ ،ه يوم الظهوراؤ فابتد ،فإن قلنا: يفرد حبول

                                                             

/ 6) بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز ما( (5
555). 

 (.555/ 6) يف النسخة )من( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (2
 (.62/ 2األم )انظر:  ((6
 (.555/ 6يز )العزيز شر  الوج، (653/ 6البيان )، (283/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 .(283/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((6
 (.81/ 6حلية العلماء )انظر:  ((3
 .(68/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر:  ((7
قال به ابن احلداد أن يف املسألة قوال واحدا، وهو: أن الربح يفرد حبول، وما قاله يف ابب  ((8

ي رأس املال أو رحبه إذا حال احلول " ألنه قال: " يزكالقراض موافق لقوله يف هذه املسألة 
. انظر: يعين: كل واحد منهما فحول الربح من يوم نض، وحول رأس املال من يوم ملك

 (.653/ 6البيان )، (287/ 6احلاوي الكبري )
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 فيه وجهان: 
 .(5)أصحهما: الثاين

 فطريقان: ،القسم الثاين: أن يشرتي ابلنقد سلعة
 .(6)احلكم كما لو أمسك الناض فيكون فيه الطريقان /(2)أحدمها: أن

 .(3)القطع أبنه يزكي اجلميع حبول األصلوالثاين: 
ولو كان البيع والنضوض بعد متام احلول، فإن كانت الزايدة ظهرت قبل  

  .(6)زكى اجلميع حبول األصل قطعا ،متام احلول
 فوجهان: ،وإن مل تكن ظهرت إال بعده

  .(3)حوال للربح أصحهما: أنه يستأنف
  .(7)ويههذا كله إذا اشرتى العرض بنصاب أو مبا يسا

ئة وابعه بعد ستة أشهر اأما لو اشرتاه بدون النصاب كما لو اشرتاه مب
  :بين على األقوال املتقدمةني ،ئتني وبقيت عنده إىل آخر احلول من يوم الشراءامب

زكى  ،فعلى املذهب أن النصاب ال يعترب إال يف آخر احلول، إن قلنا: نعم
 .ئتنياامل

                                                             

. واألول: أنه من (68/ 3اجملموع )، (555/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((5
 (.653/ 6(، البيان )537/ 6املذهب )حبر حني الظهور. انظر: 

 أ(./516( هناية اللوحة )(2
الطريقان اللذان مرا يف الصورة السابقة: أحدمها: أنه يفرد حبول. والثاين: أنه يزكى حبول ( (6

 .األصل
 .(68/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )واملذهب أنه يفرد حبول. انظر: 

 .(68/ 3اجملموع )، (552/ 6ز )العزيز شر  الوجيانظر: ( (3
 .(552/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((6
 .(61/ 3اجملموع )، (552/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3
 .(552/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((7
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  .الربح إال بعد ستة أشهر أخرىئة امل يزك م ،وإن قلنا: ال
كان ابتداء حوله   ،وإن قلنا: ابشرتاط النصاب يف مجيع احلول أو يف طرفيه

  .(5)ئتنيازكى امل ،من يوم ابع ونض، فإذا مت
 وإيضاح الفصل بفرعني:

عرضا للتجارة،  الو ملك عشرين دينارا، فاشرتى هب أحدمها البن احلداد:
مث ابعها بعد متام احلول  ،، واشرتى هبا سلعة أخرىمث ابعه بعد ستة أشهر أبربعني

  .ئةامب
 .(2)ئة حبول األصلازكى امل ،فإن قلنا: الربح الناض ال يفرد حبول

زكى مخسني دينارا؛ ألنه اشرتى الثانية  ،وإن قلنا: ابألصح أنه يفرد 
أبربعني، منها عشرون رأس ماله، وعشرون رحبها يف البيع األول، فإذا مضت ستة 

فيزكيه بزايدته، وهي ثالثون، فإذا  ،مت احلول على نصف املبلغ ،أشهر أخرى
ال و ]فعليه زكاة العشرين الثانية لتمام حوهلا حينئذ،  ،مضت ستة أشهر أخرى اثلثة

انضا قبل متام حوهلا، فإذا مضت ستة أشهر  صار( 3)]ألنه[إليها رحبها  (6)[ضمي
فعليه زكاة رحبها، وهو الثالثون الباقية، فإن كانت اخلمسون اليت أخرج  ،رابعة

  .(6)زكاهتا يف احلول األول ابقية عنده، فعليه إخراج زكاهتا اثنيا مع الثالثني
 .(3)حيح أن الربح يفرد حبولهذا جواب ابن احلداد تفريعا على الص

                                                             

 (.552/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((5
 .(275/ 2روضة الطالبني )، (553/ 6التهذيب )، (657/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 (.556/ 6) يف النسخة )وانضم( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ((6
/ 6) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز ((3

 .(35/ 3اجملموع )، و (556
/ 6التهذيب )، (653/ 6هناية املطلب )(، 556انظر: املسائل املولدات البن احلداد )ص: ((6

 .(35-35/ 3اجملموع )، (556/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(657/ 6البيان )، (-553
 .(35-35/ 3اجملموع )، (556/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ((3
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 وفيه وجهان آخران ضعيفان: 
 ،أحدمها: أنه خيرج عند البيع الثاين زكاة عشرين، فإذا مضت ستة أشهر
 ،أخرج زكاة عشرين أخرى، وهي ربح احلول األول، فإذا مضت ستة أشهر أخرى

 .(2)ابتدأ حوهلا /(5)فمنه ،ها عند البيع الثاينر أخرج زكاة الستني الباقية؛ الستقرا
أنه عند البيع الثاين خيرج زكاة عشرين، مث إذا مضت ستة أشهر  :والثاين 
زكى الثمانني الباقية؛ ألن الستني اليت هي ربح حصلت يف حول العشرين  ،أخرى

  .(6)اليت هي الربح األول، فيضمه إليها
ي عند متام السلعة الثانية، فيزك( 3)[مل يبع]ولو كانت املسألة حباهلا، لكنه 

احلول األول مخسني كما مر، وعند متام الثاين اخلمسني الباقية؛ ألن الربح اآلخر 
 .(6)ما صار انضا

ني عرضا للتجارة، فباعه بعد ستة أشهر بثالث ائت: لو اشرتى مبالفرع الثاين
  .ئةائة، واشرتى هبا عرضا، وابعه بعد متام احلول بست مام

  .ئةازكاة ست م (3)[أخرج] ،فإن مل يفرد الربح حبول
ئة ازكى م ،ئة، فإذا مضت ستة أشهراأخرج زكاة أربع م ،وإن أفردانه حبول

ئة الباقية، هذا على جواب ابن ازكى امل ،أخرى، فإذا مضت ستة أشهر أخرى
 .(7)احلداد، وهو املذهب

                                                             

 ب(./516( هناية اللوحة )(5
 .(35/ 3اجملموع )، (556/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(658/ 6املطلب )هناية انظر:  ((2
 .(35/ 3اجملموع )، (556/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ((6
 (.556/ 6) العزيز شر  الوجيز املثبت ما يقتضيه السياق كما يف( يف النسخة )مل يبلغ( و (3
 .(35/ 3اجملموع )، (556/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ((6
 (.556/ 6) ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيزاملثبت و (  يف النسخة )أخر( (3
/ 2روضة الطالبني )، (35/ 3اجملموع )، (553-556/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ((7

272.) 
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  .ئتنياوأما على الوجهني اآلخرين يزكي عند البيع الثاين م
ئة، مث إذا مضت ستة ايزكي م ،إذا مضت ستة أشهرمث على الوجه األول 

  .ئةاأخرج زكاة ثالث م ،أشهر
ئة اأخرج زكاة أربع م ،وعلى الثاين إذا مضت ستة أشهر من يوم البيع الثاين

عند متام احلول، وزكاة العرض الثاين، أخرج زكاة أربع مائة  (5)الباقية، ولو ]مل يبع[
 .(2)الباقي بعد ستة أشهر

أو  ،فنتج ،أن يكون مال التجارة حيواان ال جتب فيه الزكاة رابعة:احلالة ال
  .(6)د والثمرة على الصحيحلفأمثر، فقد مر أن حكم التجارة يتعدى إىل الو  ،شجرا

 وعلى هذا ففي حوهلما وجهان:
 .(3)أصحهما: أنه يضم يف احلول إىل األصل

  .واثنيهما: أهنما كالربح الناض، ففيها القوالن
ويكون ابتداء حوهلا من  ،أحد القولني ال يضم إىل األصل يف احلولفعلى 

 .(6)وظهور الثمرة ،حني انفصال الولد
وإن مل جيعلهما مال جتارة فكيف القول يف زكاهتما يف السنة الثانية وما  
 أم ال؟  ،ا من حساب التجارة كما لو ورث عبدامرجهخيأ ؟بعدها

 .(3)"جتب فيهماوالظاهر أن الزكاة ال "قال اإلمام: 
 

                                                             

 (.553/ 6) يبلغ( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز يف النسخة )مل ((5
 (.272/ 2روضة الطالبني )، (35/ 3اجملموع )، (553/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز(  (2
 (.73/ 3اجملموع )، (553/ 6) وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز ((6
 (.73/ 3اجملموع )، (556/ 6) وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز ((3
 (.73/ 3اجملموع )، (556/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ((6
 (.652/ 6هناية املطلب )انظر:  ((3



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

310 
 

 فرعان:
ئة درهم فاشرتى عرضا للتجارة خبمسني منها، الو كان معه م أحدمها:

ن احلول ينعقد على ما إئة ومخسني، وقلنا ابملذهب افبلغت قيمته آخر احلول م
  .(5)لزمه زكاة اجلميع ،دون النصاب

استفاد عند مضي ستة أشهر مخسني من  /(2)مث ،ئةاولو اشرتى العرض ابمل
 فال زكاة ،ئة ومخسنياكانت قيمته م  ،مت حول العرض (6)[لما]ف ،جهة أخرى

زكى  ،؛ ألن اخلمسني املستفادة مل يتم حوهلا، فإذا مت حول اخلمسنياآلن
  .(3)ئتنياامل

ئة اثنية أول صفر، ائة عرضا للتجارة أول احملرم مث استفاد ماولو اشرتى ابمل
ئة اثلثة أول شهر ربيع األول، فاشرتى هبا عرضا افاشرتى هبا عرضا، فاستفاد م

]وإال،  زكاها، ،ئة األوىل، فإن كانت قيمة عرضها نصااباآخر، فإذا مت حول امل
فال، فإذا مت حول املائة الثانية، فإن بلغت قيمة عرضها مع األول نصااب، 

ئة الثالثة، قوم ال، فإذا مت حول املفال زكاة يف احلا ،فإن نقصا عنه (6)زكامها،[
 .(3)فال ،زكاه، وإال ،عرضها، فإن بلغ مع العرضني األولني نصااب

  

                                                             

 (.35/ 3اجملموع )، (655/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((5
 أ(./513( هناية اللوحة )(2
 . (35/ 3) يف النسخة )كلما( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف اجملموع ((6
 . (35/ 3) ، اجملموع(658/ 6البيان )انظر:  ((3
 .(32/ 3) اجملموع ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف ((6
/ 6كفاية النبيه )،  (32/ 3) اجملموع ،(651/ 6البيان ) ،(561/ 6حبر املذهب ) انظر: ((3

332). 
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بعد احلول وقبل إمكان األداء، فإن جعلناه  (5)دة[ايالز ]لو حدثت  الثاين:
  .(6)الزايدة يف اجلديد الذي قال به اجلمهور (2)[منامض] ،شرط الوجوب

  .(3)املذهب عدم الضم؛ جلرايهنا يف احلول :وقيل
 .(6)"وهو غلط"قال الروايين: 
القدر الذي جيب إخراجه، وهو ربع العشر، وال وقص فيه  الركن الرابع:

 .(3)قطعا
 خيرج؟  مَّ ومِّ 

من  خيرج من القيمة، وال جيوز أن خيرج": (8)"املختـــصر"و (7)"األم"قال يف 
 وقال يف القدمي: فيه قوالن: ،(1)"عني ما يف يده

  .(55)والثاين: خيرج ربع عشر العرض، (55)أحدمها: هذا
أو عرضا  ،أو الداننري ،وقال يف موضع آخر: ال جيوز أن خيرج إال الدراهم

  .(52)بعينه
                                                             

 .(533/ 6حبر املذهب ) يف النسخة )الزكاة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ((5
 (.526يف النسخة )ضمنا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل: )ص: ((2
 .(338/ 6كفاية النبيه )،  (533/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 انظر: املرجعني السابقني. ((3
 .(533/ 6حبر املذهب ) ((6
 .(38/ 3اجملموع )، (556/ 6العزيز شر  الوجيز )، (281/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 .(65/ 2األم )انظر:  ((7
 .(533/ 8خمتصر املزين )انظر:  ((8
 .(38/ 3اجملموع )قال النووي وهو املذهب، وعليه الفتوى. انظر:  ((1

 .(623/ 6البيان )، (15/ 6حلية العلماء )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((55
، (555/ 6التهذيب )، (217/ 5املهذب للشريازي )، (288/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((55

 .(623/ 6البيان )، (15/ 6حلية العلماء )
 .(623/ 6البيان )، (15/ 6حلية العلماء )، (217/ 5املهذب )، (65/ 2األم )انظر:  ((52
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 ولألصحاب طرق:
 أحدها: عن ابن أيب هريرة أن فيه قولني: 

  .القيمةأحدمها: أنه يتعني إخراج 
 .(5)والثاين: يتعني إخراج ربع عشر العرض

 .وعلى هذا لو أراد أن خيرج عرضا من غري مال الزكاة وجنسه
 .(2)"ال جيوز على املذهب"يجي: نقال البند

 .(6)وفيه وجه أنه جيوز، وصححه الروايين وغريه، وحكوه عن النص
 والثاين: عن أيب إسحاق أن فيه قولني: 

 .إخراج القيمةأحدمها: يتعني 
 .(3)والثاين: أنه يتخري بينها وبني العرض

تعني العني، تتعني القيمة، تواثلثها: عن ابن سريج أن فيه ثالثة أقوال: 
 .(6)التخيري بينهما

 والرابع: أن فيه قولني: 
 .تعني القيمةتأحدمها: 

 ،والثاين: خيرج العني إن كان املال مما يقبل القسمة ابألجزاء كالرب، وإال
 .(3)تعني إخراج القيمة

                                                             

 .(626/ 6البيان )، (15/ 6حلية العلماء )، (217/ 5املهذب )انظر:  ((5
 .(531/ 6حبر املذهب )انظر:  ((2
 انظر: املرجع السابق. ((6
 .(623/ 6البيان )، (15/ 6حلية العلماء )، (217/ 5املهذب )انظر:  ((3
 .(623/ 6البيان )، (531/ 6حبر املذهب )، (15/ 6حلية العلماء )انظر:   ((6
 اجملموع، (626/ 6البيان )وهذا الطريق حكاه الصيمري، وقال: إنه غري مشهور. انظر:   ((3

(3 /31). 
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  ؟(5)على هذا اخلالف أن الزكاة تتعلق ابلقيمة أو ابلعني بىننوي
  .(6)تعلق ابلعنيتوالقدمي /، (2)ففي اجلديد الصحيح تتعلق ابلقيمة
فاشرتى هبا  ،ئة درهمالو كان معه م :ويتضح هذا اخلالف بصورة، وهي

وجبت الزكاة تفريعا  ،ئتنيافحال احلول وهي تساوي م ،حنطة (6)قفيز (3)يت[ئام]
  .على املذهب أن النصاب ال يعترب إال يف آخر احلول

  .(3)خيرج مخسة دراهم :فعلى اجلديد
  .يتعني إخراج مخسة أقفزة :وعلى القدمي
  .(7)يتخري بينهما :وعلى الثالث

]وعليه  جيزئهال  :فعلى األول ،فلو أخرج أربعة أقفزة قيمتها مخسة دراهم
  .(1( )8)إخراج مخسة دراهم[

                                                             

املصنف رمحه هللا عكس الكالم، وقال اخلالف يف أن الزكاة تتعلق ابلعني أو ابلقيمة ينبين ( (5
على هذا اخلالف، واألمر ابلعكس، وهو أن اخلالف يف هذه املسألة ينبين على اخلالف يف 

 .(531/ 6حبر املذهب )أن الزكاة تتعلق ابلعني أو ابلقيمة. انظر: 
 ب(./513( هناية اللوحة )(2
 .(16/ 6حلية العلماء )انظر:  ((6

 (.6/553) شر  الوجيز العزيزيف النسخة )مائة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( 3)
(  23،552، ويساوي ابلوزن احلديث )أقفزة هومجع ،القفيز: مكيال، وهو مثانية مكاكيك (6)

، (655/ 2املصبا  املنري )، (812/ 6الصحا  )( لرتا. انظر: 66كيلو جرام، و)
اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية حملمد صبحي بن حسن 

 .(536/ 5الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي )(، 552حالق )ص:
 .(31/ 3، اجملموع )(6/553) شر  الوجيز العزيز انظر:وهو املذهب. ( 3)
، (6/553) شر  الوجيز ، العزيز(623-6/626)البيان  ، (531/ 6حبر املذهب ) ( انظر:7)

 .(2/276)(، روضة الطالبني 31/ 3اجملموع )
 .(623/ 6) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف البيان( (8
 وهو ما يقتضيه املذهب. ((1
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 (5)]قيمة[عليه إخراج قفيز خامس، وال شيء له بزايدة  :وعلى الثاين
  .(2)هبا األربعة لتطوعه
يرجع إىل نيته، فإن نوى أهنا بدل عن مخسة دراهم مل  :(6)لث[الثا]وعلى 

 .(3)لزمه قفيز خامس ،جيزئه، وإن قصد إخراج مخسة من األصل
ئة، فإن كان قبل اإخراج الزكاة فنقصت القيمة، كما لو صارت م ولو أخر

  .سقطت الزكاة ،نه شرط الوجوبإ :إمكان األداء، فإن قلنا
  .لزمه إخراج زكاة الباقي ،نه شرط الضمانإ :وإن قلنا

 لزمه على األول إخراج درمهني ،مث إن كان النقصان الخنفاض السعر
  .(3( )6)]ونصف[

 أقفزة. مخسة إخراج الثاين: ]وعلى
 .(8) (7)بينهما[ يتخري الثالث: وعلى

  .لزمه على األول درمهني ونصف ،وإن كان لعيبها بغري فعل املالك وتفريطه
  .مخسة أقفزة وما نقص قيمتها وهو درمهان ونصف :وعلى الثاين

                                                             

 .(623/ 6)ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف البيان  ((5
 .كلمة )هبا( مكتوب يف اهلامش بنفس اخلط  ((2
 .يف النسخة )الثاين( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب الرتتيب ((6
 .(623-6/626)البيان  ، (531/ 6حبر املذهب )انظر:  ((3

 إال أن العمراين مل يفصل يف الصورة األخرية فيما يتعلق بنية املزكي، وقال خيري بينهما.
 .(31/ 3اجملموع )املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ما بني  ((6
 .(31/ 3اجملموع ) ،(6/553) شر  الوجيز العزيزوهو املذهب. انظر:  ((3
 شر  الوجيز العزيزما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف  ((7

(6/553.) 
، اجملموع (6/553) شر  الوجيز ، العزيز(6/623)البيان  ، (565/ 6حبر املذهب ) ( انظر:8)

 .(2/276)(، روضة الطالبني 31/ 3)
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 .(5)يتخري بينهما :وعلى الثالث
  .(2)لزمه على األول مخسة دراهم ،وإن كان بعد إمكان األداء 

  .مخسة أقفزة، وال يلزمه نقصان القيمة :وعلى الثاين
 .(6)وعلى الثالث يتخري بينهما

ئة، فإن كان قبل إمكان اولو أخر اإلخراج فزادت القيمة وبلغت أربع م
  .(3)نه شرط الوجوب، فعلى األصح خيرج عشرة دراهمإاألداء، وقلنا 

  .سة أقفزةوعلى الثاين خيرج مخ
  .(6)وعلى الثالث يتخري بينهما

  .(3)نه شرط الضمان، فعلى الصحيح خيرج مخسة دراهمإوإن قلنا 
  .وعلى الثاين خيرج مخسة أقفزة من غريها قيمتها عشرة دراهم

 .(7)وعلى الثالث يتخري بينهما

                                                             

 (.227-6/623)البيان  ( انظر:5)
(، روضة الطالبني 31/ 3، اجملموع )(6/553) شر  الوجيز انظر: العزيزوهو املذهب. ( 2)

(2/276). 
، (6/553) شر  الوجيز ، العزيز(6/623)البيان  ، (565-565/ 6حبر املذهب ) ( انظر:6)

 .(2/276)(، روضة الطالبني 31/ 3اجملموع )
(، روضة الطالبني 31/ 3، اجملموع )(6/553) شر  الوجيز انظر: العزيزوهو املذهب. ( 3)

(2/276). 
، اجملموع (6/553) شر  الوجيز ، العزيز(6/627)البيان  ، (565/ 6حبر املذهب ) ( انظر:6)

 .(2/276)(، روضة الطالبني 31/ 3)
 .(2/276)(، روضة الطالبني 31/ 3انظر: اجملموع )وهو املذهب. ( 3)
(، روضة الطالبني 31/ 3، اجملموع )(6/627)البيان  ، (565/ 6حبر املذهب ) ( انظر:7)

(2/276). 
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فقد تقدم أن الصحيح أنه ال اعتبار هبذه الزايدة  ،وإن كان بعد اإلمكان 
  .يف السنة األوىل

  .خيرج مخسة دراهم :فعلى األول
  .خيرج مخسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم :وعلى الثاين

  .أنه يكفي على هذا إخراج مخسة أقفزة قيمتها مخسة دراهم :وفيه وجه
 .(2)/(5)يتخري بينهما :وعلى الثالث

درهم، مث صارت ( 6)تا[ئام]ولو تلفت احلنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها 
 .(3)خيرج مخسة دراهم :ئة، فعلى األصحاقيمتها أربع م

 .خيرج مخسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم :وعلى الثاين
 .(6) يتخري بينهما :وعلى الثالث

إذا فرعنا على اجلديد الصحيح وهو أن الواجب فإذا عرف ذلك  
 ؟العرض( 7)فبأي نقد يقوم( 3)[ةالقيم]

 خيتلف ابختالف رأس املال الذي ملك به عرض التجارة وله أحوال: 
 

                                                             

 أ(./517( هناية اللوحة )(5
 .(627/ 6)البيان ، (565/ 6حبر املذهب )انظر: ( (2
 .(553/ 6) يف النسخة )مائة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (6
(، روضة الطالبني 31/ 3اجملموع )، (553/ 6) وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز( (3

(2/273). 
 (.627/ 6البيان )، (565/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 .خبط مغاير يف اهلامشمكتوب  ما بني املعقوفني( (3
هنا زايدة كملة )به( من الناسخ أو غريه؛ فالعبارة تستقيم دوهنا  ويدل على زايدهتا ما يف ( (7

 .العرض( به يقوم فيما بعده فالكالم ذلك عرفت )إذا (553/ 6)  العزيز شر  الوجيز
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ئيت درهم، أو بعشرين دينارا، اأن يكون نقدا نصااب كما لو اشرتى مب األول:
 .(5)فال ،أخرج زكاته، وإال ،فيقوم به آخر احلول، فإن بلغ به نصااب

 لبلغ نصااب، وإن كان غالب نقد البلد، ،وإن كان لو قوم ابلنقد اآلخر 
ئتني عرضا، فباعه بعشرين دينارا على قصد التجارة، فتم امللو اشرتى اب (2)]حىت[

 .(6)فال زكاة على املذهب ،ئيت درهمااحلول وهي يف يده، ومل يبلغ قيمتها م
نقد البلد، ومنه خيرج ( 3)[بغالب] يقع أبداوفيه قول غريب أن التقومي  

مجاعة وجها عن ابن ( 3)[ورواه]، (6)سواء كان ابتداء املال نقدا أو غريهالواجب 
 .(7)احلداد

 أن يكون نقدا دون النصاب، فوجهان: الثانية:
 .(8)أصحهما: أنه يقوم بذلك النقد

  .(1)م بغالب نقد البلدقوَّ واثنيهما: أنه ي  

                                                             

البيان ، (557/ 6التهذيب ) (216/ 6هناية املطلب )، (213/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((5
 (.33/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )، (651/ 6)

/ 2) الطالبني ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف روضة( (2
273.) 

/ 2روضة الطالبني )، (33/ 3اجملموع )، (553/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب ((6
273). 

 . (557/ 6) العزيز شر  الوجيز ما يقتضيه السياق كما يف واملثبت النسخة )بطالب(( يف (3
 (.33/ 3اجملموع ) (218/ 6هناية املطلب )، (213/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((6
 .هو الصواب حسب قواعد اللغة( يف النسخة )روى( واملثبت (3
 (.33/ 3اجملموع )، (651/ 6البيان )انظر:  ((7
/ 2) الطالبني ، روضة(36/ 3اجملموع )، (557/ 6) املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيزوهو ( (8

273.) 
 .(651/ 6البيان )، (557/ 6التهذيب )، (213/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (1
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الذي ملكه به ما يتم به  (2)نقد[ال]من جنس  (5)]ميلك[وحملهما ما إذا مل 
 ،ئة أخرىائة وعنده ماإن ملك ما يتم به النصاب، كما لو اشرتاه مبفالنصاب، 

  .(6)م جبنس ما ملك به قطعا، وابتداء احلول من يوم ملك الدراهمقوَّ في  
 .(3)"وجييء فيه القول املتقدم"قال النووي: 

 أن ميلكه ابلنقدين معا، وهذا ثالثة أضرب: الثالثة:
فيقوم هبما مجيعا على نسبة  ،أحدها: أن يكون كل واحد منهما نصااب

ئيت درهم االتقسيط يوم امللك أبن يقوم أحد النقدين ابآلخر، فإذا اشرتى مب
فنصف  ،(6)دينارا[ عشرين درهم املائيت قيمة كانت إن ، ]فينظر،وعشرين دينارا

  .(3)العروض مشرتى ابلدراهم، ونصفها مشرتى ابلداننري
فثلثاها مشرتى ابلداننري، وثلثها مشرتى  ،إن كانت قيمتها عشرة داننريو 

فال جتب الزكاة  ،م يف آخر احلول، وال يضم أحدمها إىل اآلخرقوَّ ابلدراهم، وكذا ي  

                                                             

 .(557/ 6) العزيز شر  الوجيز ما يقتضيه السياق كما يف واملثبت (يكن( يف النسخة )(5
 .(557/ 6) العزيز شر  الوجيز ما يقتضيه السياق كما يف واملثبت (القدر( يف النسخة )(2
 .(36/ 3اجملموع )، (557/ 6) العزيز شر  الوجيز انظر:( (6
يقصد به القول الغريب الذي مر ذكره يف احلالة األوىل، وهو: أن التقومي دائما يكون بغالب ( (3

 .(36/ 3اجملموع ) نقد البلد، وهو قول صاحب التقريب. انظر:
/ 6) العزيز شر  الوجيزما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (6

 (.276/ 2) الطالبني وروضة (557
 ، روضة(36/ 3اجملموع )، (557/ 6) العزيز شر  الوجيز، (558/ 6التهذيب )انظر: ( (3

 (.276/ 2) الطالبني
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بلغ به ، (2)[حدمها]أبواحد منهما نصااب، وإن كان لو قوم  (5)[بلغي مل إذا]
 .(3( )6)النقد[ ذلك ملك يوم ]مننصااب، ويكون حول كل واحد من النقدين 

 :دون النصاب، فإن قلنا (6)واحد منهما[ كل يكون أن: الثاين الضرب] 
  .(7)قوم اجلميع بنقد البلد ،كالعروض/ (3)ن ما دون النصابإ

 نه كالنصاب، فوجهان:إ :وإن قلنا ابألصح
أصحهما: أنه يقوم ما قابل الدراهم ابلدراهم، وما قابل الداننري 

 .(8)ابلداننري
 .(1)واثنيهما: يقوم اجلميع ابلدراهم

أن يكون أحدمها نصااب واآلخر دون النصاب، فيقوم ما  الضرب الثالث:
  .(55)ملكه ابلنقد الذي هو نصاب برأس ماله

 وما ملكه ابلنقد الناقص عن النصاب، فيه ثالثة أوجه:
                                                             

 )ص: سياق كما يف تكلمة املطلب العايل يف النسخة )إال إذا بلغ(، واملثبت ما يقتضيه ال( (5
561). 

 .يف النسخة )إال إذا بلغ(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف املرجع السابق( (2
 وروضة (557/ 6) ما بني املعقوفني ساقط يف النسخة والتكميل من العزيز شر  الوجيز( (6

 (.276/ 2) الطالبني
اجملموع ، (557/ 6) العزيز شر  الوجيز، (558/ 6التهذيب )، (625/ 6البيان )انظر:  ((3

 (.276/ 2) الطالبني ، روضة(36/ 3)
 وروضة (557/ 6) ما بني املعقوفني ساقط يف النسخة والتكميل من العزيز شر  الوجيز( (6

 (.276/ 2) الطالبني
 ب(./517( هناية اللوحة )(3
 (.557/ 6العزيز شر  الوجيز )، (558/ 6التهذيب )نظر: ا( (7
 (.36/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (8
 .انظر: املرجع السابق( (1

 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )، (558/ 6التهذيب )انظر: ( (55
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 .(5)أصحها: برأس ماله
 واثنيها: بغالب نقد البلد.

  .(6)أو فضة (2)ا[ذهب]واثلثها: ابلدراهم مطلقا سواء كان أصله 
ويقوم كل منهما يف آخر حوله، ويكون حول الذي ملكه ابلنصاب من 
حني ملك ذلك النصاب، وحول اململوك مبا دون النصاب من حني ملك 

  .(3)العرض
 .(6)كما مر  فال ضم ،وإذا اختلف جنس املتقوم به

أن ميلكه بغري النقد أبن ميلكه بعرض للقنية، أو بنكا ، أو  احلالة الرابعة:
خلع تفريعا على الصحيح أنه يصري مال جتارة، فيقوم آخر احلول بنقد البلد من 

 بغريه] وإن بلغ  ،فال ،أخرج زكاته، وإال ،الدراهم أو الداننري، فإن بلغ نصااب
 .(7( )3)نصااب[

  

                                                             

 .(33/ 3اجملموع )انظر:  .وهو املذهب( (5
 .قواعد اللغةيف النسخة )ذهب( واملثبت هو الصواب حسب ( (2
 .(33/ 3اجملموع )انظر:  ((6
 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )، (558/ 6التهذيب )انظر:  ((3
 (.558/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((6
/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (3

558). 
 (.625/ 6البيان )، (558/ 6التهذيب )، (288/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
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أحدمها أغلب، قوم به سواء كان ]ولو كان يف البلد نقدان، فإن كان 
( 2)ولو بغريه، ]نصااب[ (5)دراهم، أو داننري، فإن بلغ به نصااب، زكاه، وإال، فال[

(6). 
، فإن بلغ أبحدمها (3)]وليس أحدمها أغلب من اآلخر[فإن كاان متساويني 

  .(6)قوم مبا بلغ به عند اجلمهور ،نصااب دون اآلخر
  .(3)به وفيه وجه أنه يقوم مبا ال يبلغ

 ،زكى، وإال ،نصااب هبا وفيه وجه اثلث أنه يقوم ابلدراهم خاصة، فإن بلغ
  .(7)فال

 فأربعة أوجه: ،وإن بلغ بكل منهما نصااب
 .(8)ه مبا شاء منهمام  قوِّ في   ،أصحها: أن املالك يتخري

  

                                                             

ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف تكملة املطلب العايل ( (5
 .(558/ 6العزيز شر  الوجيز )(، و 535)ص:

ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف تكملة املطلب العايل ( (2
 (.535)ص:

 (.33/ 3اجملموع )، (625/ 6البيان )، (558/ 6التهذيب )انظر:  ((6
 (.535يف النسخة )ال غلبة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:( (3
 (.33/ 3اجملموع )، (558/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب ((6
 .(325-325انظر: تتمة اإلابنة )ص: ((3
 (.288/ 6احلاوي الكبري )نظر: ا ((7
/ 2روضة الطالبني )، (33/ 3اجملموع )، (558/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب ((8

276). 
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، (2)، ونسبه اإلمام إىل اجلمهور(5)واثنيها: يقوم مبا هو أنفع للمساكني
 .(6)البغوي يقتضي ترجيحهوكالم 

 .(3)والثالث: أنه يقوم ابلنقد الغالب يف أقرب البالد إليه
 .(6)والرابع: أنه يقوم ابلدراهم

ئة درهم وثوب اأن يكون رأس املال نقدا وغريه، كما لو اشرتاه مب اخلامسة:
  .(3)يقوم بنقد البلد ،للقنية، فما يقابل الدراهم يقوم هبا، وما يقابل الثوب

  .(7)عاد الوجهان ،فإن كان النقد دون النصاب
وكما جيزئ التقسيط عند اختالف اجلنس جيزئ عند اختالف الصفة، كما 

وبعضها مكسر وبينهما تفاوت؛  ،لو اشرتى بنصاب من الداننري بعضها صحيح
 .(8)فيقوم ما خيص الصحا  ابلصحا ، وما خيص املكسرة ابملكسرة

  

                                                             

 (.625/ 6البيان )، (288/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((5
وإن كان يبلغ مل ينسبه إىل اجلمهور، بل قطع بتقوميه ابألنفع للمساكني. حيث قال: " ((2

النصاب بكل واحد من النقدين، وكان التقومي أبحدهم أنفع للمساكني، تعني اعتبار 
 (.217/ 6هناية املطلب )". انظر: األنفع

 (.558/ 6التهذيب )، (217/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 (.625/ 6البيان )، (558/ 6التهذيب ) ((3
 (.625/ 6لبيان )ا، (558/ 6التهذيب )، (288/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((6
 (.37/ 3اجملموع )، (551/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
/ 3اجملموع ) انظر: بغالب نقد البلد.: يقوم والثاين ، وهو املذهب.يقوم برأس ماله أحدمها: ((7

37) . 
 (.37/ 3اجملموع )، (551/ 6العزيز شر  الوجيز )، (551/ 6التهذيب )انظر:  ((8
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 ، فوجهان:(2)الســبائكأو  (5)لتـــربأن يشرتي اب السادسة:
 أحدمها: يقوم بنقد البلد.
 .(6)والثاين: جبنسه من النقد

العروض بدين يف ذمة البائع، وأوجبنا الزكاة يف الدين، فهل  /(3)ولو اشرتى
 يقوم جبنس الدين لبقاء حوله عليه، أو بنقد البلد لنقصان امللك يف الدين؟

 .(6)فيه وجهان
ولو اشرتى بدراهم يف ذمته مث نقد الثمن، فهل يقوم ابلدراهم؛ ألهنا من  

ا، بل قبض هبا دينا واجبا جنس الثمن، أو بنقد البلد؛ ألنه مل ميلك السلعة هب
 .(3)عليه، فيه وجهان

 .(7)"قوم بنقد البلد ،جهل ما اشرتاه به وول"قال الروايين: 
 

                                                             

كل جوهر قبل استعماله    ، ويصاغا، وقال الزجاج: "هوالذهب والفضة قبل أن يعمالالترب هو (5) 
املصبا   ،(513/ 53هتذيب اللغة )، (557/ 8العني ) ". انظر:كالنحاس واحلديد وغريمها

 .(72/ 5) املنري
مجهرة اللغة انظر:  سبائك. ومجعه من الذهب، أو الفضة، القطعة املستطيلةالسبيكة هي: ( (2

 .(368/ 55لسان العرب )، (236/ 5) املصبا  املنري ،(661/ 5)
 (.563/ 6حبر املذهب )(، 323انظر: تتمة اإلابنة  )( (6
 أ(./518( هناية اللوحة )(3
ألن  ؛والثاين: يقوم بنقد البلد، ألن حوله مبين على حول الدين ؛قوم جبنس الدينبأحدمها:  ((6

 .(563/ 6حبر املذهب ) (،326-323انظر: تتمة اإلابنة ) الدين ملك انقص.
ال يقوم ابلدراهم؛ ألنه ما ملك السلعة ابلنصاب حىت يبىن حوله على حول أحدمها:  ((3

 .النصاب، فيقوم به
/ 6حبر املذهب ) (،326والثاين: يقوم ابلدراهم؛ ألن الدراهم قيمة. انظر: تتمة اإلابنة )

563). 
 .(563/ 6حبر املذهب ) انظر: ((7
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 فرعان:
لو قوم العرض يف آخر احلول، مث ابعه بزايدة على قيمته، فإن كان  األول:

ضم إىل املال يف احلول تفال شيء عليه هلذه الزايدة، لكنها  ،بعد إخراج الزكاة
  .(5)الثاين

 وإن كان قبله فوجهان:
 .(2)أصحهما: أنه ال يلزمه زكاهتا

ولو نقصت القيمة بعد تقوميها بعد احلول، فباعها أبنقص مما قومها به،  
مل يلزمه إال زكاة ما بيعت به، وإن كان كثريا   ،فإن كان نقصاان يسريا يتغابن به

لزمه زكاة  ،كما لو قومها أبربعني دينارا فنقصت، فباعها خبمسة وثالثني
 .(6)األربعني

يف جواز بيع عروض التجارة بعد وجوب الزكاة فيها، وقبل إخراجها  الثاين:
 ثالث طرق:

بعد الوجوب  أحدها: أنه على اخلالف السابق يف بيع سائر أموال الزكاة
 .(3)وقبل اإلخراج كالسائمة

والثاين: أان إن قلنا زكاة التجارة تؤدى من عني العروض، فبيعها على ذلك 
 .اخلالف

فحكمها حكم ما لو وجبت شاة يف مخس  ،وإن قلنا: تؤدى من قيمتها
 من اإلبل، فباعها، وفيه طريقان تقدما:

 أحدمها: أنه على اخلالف.
                                                             

 .(625/ 6البيان )انظر:  ((5
جيب إخراج الزكاة عنها؛ ألن هذه الزايدة . والثاين :(37/ 3اجملموع ) وهو املذهب. انظر: ((2

 .(625/ 6البيان ) . انظر:حدثت يف نفس املال
 .(37/ 3اجملموع )، (625/ 6البيان ) انظر: ((6
 .(551/ 6شر  الوجيز )العزيز  ،(628/ 6البيان )انظر:  ((3
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 .(5)والثاين: القطع ابلصحة
والطريق الثالث الصحيح: القطع جبواز البيع، وال فرق بني أن يبيع على 

 .(2)قصد التجارة أو القنية، أو من غري قصد
مال التجارة بعد الوجوب وقبل  (6)أو وهب ،ولو أعتق عبد التجارة

 .(3)زكاة التجارة تعلق  مالن بطِّ اإلخراج، فهو كما لو ابع املاشية؛ ألهنما ي  
  .(3)يف هذه احلالة، فقدر احملاابة كاملوهوب (6)حــاابةالتجارة مب ولو ابع مال

وجب أن يبطل يف ذلك القدر، وخيرج  ،فإن مل نصحح اهلبة"قال الرافعي: 
 .(7)"يف الباقي على قويل التفريق

 
 
 
 
 

                                                             

 .(37/ 3اجملموع )، (652/ 6هناية املطلب ) انظر: ((5
 .(76/ 3اجملموع )، (551/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر: ((2
/ 52كفاية النبيه )،  (557/ 8البيان )انظر:  .حال احلياة اهلبة: متليك العني بغري عوض ((6

 .(556/ 3اإلمام الشافعي )الفقه املنهجي على مذهب ، (87
 .(555/ 2مغين احملتاج )، (273/ 2روضة الطالبني ) ،(656/ 6هناية املطلب )انظر:  ((3
. شيء من الثمن، مأخوذ من احلباء، وهو: العطية )وقيل: حط( البيع: هو ترك احملاابة يف ((6

م املستعذب النظ ،(536)ص:  لنجم النسفي طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية انظر:
(2 /21). 

العزيز  انظر: ويصح يف الباقي تفريقا للصفقة. ،فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ((3
 .(683/ 5أسىن املطالب ) ،(73/ 3اجملموع )، (551/ 6شر  الوجيز )

 .(551/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر: ((7
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 واختتام الباب بفصلني
 يف اجتماع زكاة التاارة مع غريها :األول

 .وزكاة املواشي ،وزكاة املعشرات ،ويقع يف ذلك زكاة الفطر
عند / (5)وجبت زكاة الفطر ،فأما زكاة الفطر فإذا كانت عنده عبيد التجارة 

وجوب سببها، وزكاة التجارة عند متام حوهلا، ولو اتفق وقت وجوهبما أبن كان 
يوم من احلول يتم عند غروب مشس آخر يوم من رمضان أو عند طلوع فجر أول 

 .(2)وجبت ،شوال، وقلنا: جتب به
فال جتب فيه  ،وأما زكاة املواشي فإذا اشرتى نصااب من السائمة بنية التجارة

 .(6)زكاة العني والتجارة مجيعا قطعا
 وفيما جتب فيهما قوالن:

 .(3)أحدمها: وهو أحد قويل القدمي أن الواجب زكاة التجارة
 . (6)العنيواجلديد الصحيح: أن الواجب زكاة 

 .(3)ومها فيما إذا كمل نصيب الزكاتني
أما إذا كمل نصاب أحدمها خاصة، كما لو كان املال أربعني شاة ال يبلغ  

قيمتها نصااب من النقد الذي ملكها به عند متام احلول، أو كان دون األربعني، 

                                                             

 ب(./518( هناية اللوحة )(5
العزيز شر  ، (535/ 6حبر املذهب )، (658/ 6هناية املطلب )، (652/ 6احلاوي الكبري ) ((2

 (.525/ 6الوجيز )
 (.65/ 3اجملموع )، (653/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
البيان ، (551/ 6التهذيب )، (653/ 6هناية املطلب )، (656/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3

(6 /655.) 
 (.65/ 3اجملموع )، (525/ 6جيز )العزيز شر  الو انظر:  .وهو املذهب ((6
 (.277/ 2روضة الطالبني )، (656/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
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به  وكانت قيمتها نصااب آخر احلول، فالذي قطع به اجلمهور أهنا جتب فيما بلغت
 .(5)نصااب

وحكى اإلمام يف وجوب زكاة العني يف األوىل، وزكاة التجارة يف الثانية  
 .(6)دون الثانية ،ووافقه البغوي على ذلك يف األوىل ،(2)وجهني
م الشاة مع درها قوَّ "ت   :فإن قلنا بوجوب زكاة التجارة، قال البغوي وغريه 

  .(3)"ونسلها وصوفها وما اختذ من لبنها
  .(6)جواب على أن النتاج يف مال التجارة وقد مر اخلالف فيهوهو 

 

                                                             

/ 2روضة الطالبني )، (65/ 3اجملموع )، (525/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((5
277.) 

قال يف الصورة األوىل وهو إذا كان املال أربعون شاة ال يبلغ قيمتها نصااب ابلنقد الذي ملكه  ((2
به، ال جتب فيه زكاة التجارة، وهل نوجب فيه زكاة العني؟ فيه وجهان: أحدمها: جيب فيه 

 زكاة العني. والثاين: ال جيب فيه زكاة العني.  
وقال يف الصورة الثانية وهو إذا كان املال أربعون شاة فنقصت من األربعني، وكان يبلغ قيمتها 
نصااب، ال جتب فيه زكاة العني، وهل نوجب فيه زكاة التجارة؟ فيه وجهان: أحدمها: جيب فيه 

 زكاة التجارة. والثاين: ال جيب فيه زكاة التجارة كما ال جيب فيه زكاة العني. 
رة األوىل مبا إذا قدمت زكاة العني، والصورة الثانية مبا إذا قدمت زكاة التجارة. وفرض الصو 

 (.658 -6/657هناية املطلب )انظر: 
 .قال يف الصورة األوىل: األصح جيب فيه زكاة العني، وفيه وجه اثن أنه ال جيب ((6

؛ ألن احلول عني()أي: زكاة ال من أصحابنا من قال: ال زكاة عليهوقال يف الصورة الثانية: 
  انعقد على زكاة التجارة؛ فال يبدل.

 قلت: كأنه ضعف هذا القول؛ فلهذا قال املصنف رمحه هللا إنه مل يوافقه يف الثانية. 
 .(555/ 6التهذيب )انظر:  .ومنهم من قال: ينتقل إىل زكاة العني

 (.525/ 6العزيز شر  الوجيز )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((3
 (.525/ 6العزيز شر  الوجيز )( 286انظر: )ص: ((6
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وال أبس بنقصان النصاب يف احلول تفريعا على الصحيح يف اعتبار 
  .(5)النصاب آخر احلول

مل ينقطع  ،ولو ابع املاشية يف أثناء احلول مث اشرتى هبا عرضا آخر
 .(2)احلول

أخرج السن الواجب من السائمة، ويضم  ،وإن قلنا: بوجوب زكاة العني 
  .(6)السخال إىل األمهات

انقطع احلول، ويبتدئ حول  ،ولو ابع السائمة يف احلول وتعوض غريها
 .(6( )3)]ملك العرض[التجارة من يوم 

انتقلت إىل  ،ولو نقص نصاهبا يف أثنائه كما لو ماتت من األربعني واحدة 
  .(3)زكاة التجارة
 زكاة التجارة على حول زكاة العني أم يستأنف هلا حوال؟ين حول نبوهل ي

 ،: كالوجهني فيمن ملك نصااب من السائمة ال للتجارة(7)فيه وجهان
 ؟(8)بين حول التجارة على حول املاشيةنهل ي ،فاشرتى هبا عرضا للتجارة

 

                                                             

 (.525/ 6العزيز شر  الوجيز )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((5
 (.525/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((2
 (.65/ 3اجملموع )انظر:  ((6
، (525/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )النضوض( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف   ((3

 (.65/ 3) اجملموعو 
/ 6العزيز شر  الوجيز )هذا بناء على القول الراجح أن الواجب فيها زكاة العني. انظر:  ((6

 (.65/ 3اجملموع )، (525
 (.65/ 3اجملموع )، (525/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
 .املراجعني السابقني انظر: ((7
 (.65/ 3اجملموع )واملذهب أنه يستأنف احلول يف املوضعني. انظر:  ((8
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النصاب ( 5)]عن[وإذا أوجبنا زكاة التجارة لنقصان املاشية املشرتاة للتجارة  
 ،أثناء احلول نصااب، ومل يبلغ ابلقيمة نصااب يف آخر احلول يف غت ابلنتاجفبل

 /:(2)فوجهان
 .(6)أحدمها: ال زكاة عليه

  .(3) والثاين: ينتقل إىل زكاة العني
فعلى هذا يعترب احلول من يوم متام النصاب ابلنتاج، أو من وقت نقصان 

  .(6)فيه وجهان ؟القيمة عن النصاب
  .اتفق حوال زكاة العني واملاشيةهذا كله إذا 

أما لو اختلفا، وال يتصور يف املاشية سبق حول زكاة العني؛ النقطاع حوهلا 
ابملبادلة، وإمنا يتصور سبق حول زكاة التجارة أبن يشرتي معلوفة للتجارة مث ينشئ 

أو أبن يشرتي بعروض جتارته بعد ستة أشهر نصااب  ،ها بعد ستة أشهر مثالتامسإ
 فطريقان:  ،(3)سائمةمن ال

أظهرمها: وهو ظاهر النص أنه على القولني يف تقدمي زكاة العني أو 
  .(7)التجارة

  .(8)فذاك ،فإن قدمنا زكاة التجارة

                                                             

 ، وروضة(525/ 6) يف النسخة )دون( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (5
 (.277/ 2) الطالبني

 أ(./511( هناية اللوحة )(2
 (.278/ 2روضة الطالبني )، (65/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.525/ 6) العزيز شر  الوجيز، (555/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 (.278/ 2روضة الطالبني )، (65/ 3اجملموع )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((6
 (.555/ 6التهذيب )انظر:  ((3
 (.65/ 3اجملموع )، (525/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((7
 (.278/ 2روضة الطالبني )انظر:  ((8
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 ففي كيفيته وجهان: ،وإن قدمنا زكاة العني
وجتب زكاة العني عند متام  ،أحدمها: أن حول التجارة ينقطع ابلسوم

 .(5)حوهلا
حوهلا، مث يبتدئ حول زكاة العني  متام زكاة التجارة جتب عندوأظهرمها: أن 

 .(2)من آخر حول التجارة، وجتب زكاة العني يف احلول الثاين وما بعده
 (6)إسحاق (3)و[أب]والشيخ  (6)والطريق الثاين: واختاره القاضي الطربي

أن القولني خمصوصان مبا إذا اتفق احلوالن  (7()3)"حتــــريره"وقطع به اجلرجاين يف 
جراين  الف ،أبن اشرتى بعروض القنية نصااب من السائمة للتجارة، فإن مل يتفق

 .(8)هلما
 وأما احلكم فيه طريقان:

 .(1)أحدمها: أن املتأخر يرفع املتقدم فتجب زكاة العني قوال واحدا

                                                             

 (.522/ 6) العزيز شر  الوجيزانظر:  ((5
 (.62/ 3اجملموع )، (522/ 6) العزيز شر  الوجيزوهو املذهب. انظر:  ((2
 (.366)ص:الكربى  تعليقةانظر: ال( (6
 يف النسخة )أيب( واملثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة.( (3
تفقه على القاضي أيب الطيب الطربي،  ( هو أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشريازي(6

من مصنفاته: التنبيه، واملهذب يف الفقه، والنكت يف اخلالف، واللمع وشرحه والتبصرة يف 
ه(. انظر: 373أصول الفقه، وامللخص واملعونة يف اجلدل، وطبقات الفقهاء، تويف سنة: )

 .(332(، طبقات الشافعيني )ص: 256/ 3طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
: املتوىف: سنة، أليب العباس: أمحد بن دمحم بن اجلرجاين، الشافعي التحرير يف الفروع ((3

كشف انظر:   مشتمل على أحكام كثرية جمردة عن االستدالل.، وهو جملد كبريه(، 382)
 (.377/ 2) ليوسف بن إليان معجم املطبوعات العربية واملعربة، (668/ 5الظنون )

 .(5/557)التحرير انظر: ( (7
 (.62-65/ 3اجملموع )، (522/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((8
 (.522/ 6العزيز شر  الوجيز )، (657/ 6هناية املطلب )انظر:  ((1
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 ،أن املتقدم مينع املتأخروأشهرمها: وهو ما أورده املعظم على هذه الطريقة 
 .(5)زكاة التجارة قطعا فتجب

 فروع
لو اشرتى أربعني شاة للتجارة، وأسامها، وبلغت قيمتها نصااب، فإن  األول:

زكاها للحول األول، فإذا جاء احلول الثاين، قومها، فإن  ،أوجبنا فيها زكاة التجارة
 .(2)فال ،بلغت قيمتها نصااب؛ زكاها، وإال

أخرج عنها يف احلول األول شاة، فإذا جاء  ،وإن أوجبنا فيها زكاة العني 
  .(6)مل جتب فيها زكاة العني ،احلول الثاين

 ويف وجوب زكاة التجارة وجهان:
  .(3)أصحهما: أهنا جتب

 ،وينبغي على قياس هذا إذا أوجبنا فيها زكاة التجارة"قال العمراين: 
أن يكون يف زكاة  ،فنقصت قيمتها يف احلول الثاين عن النصاب دون عددها

 .(6)"العني هذان الوجهان
العني عند  /(7)لزمته زكاة ،نصااب من السائمة بنية التجارة (3): لو اهتبالثاين

 .(8)متام حوهلا قطعا

                                                             

/ 2روضة الطالبني )، (62/ 3اجملموع )، (522/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((5
278.) 

 (.655/ 6البيان )انظر: ( (2
 (.652/ 6) املرجع السابقانظر: ( (6
 .والوجه الثاين: أنه ال جتب فيها زكاة التجارة. انظر: املرجع السابق( (3
 .انظر: املرجع السابق( (6
 .(373/ 2) املصبا  املنري ، (537/ 3مقاييس اللغة )انظر:  .اهتب: أي قبل اهلبة( (3
 ب(./511( هناية اللوحة )(7
 (.66/ 3اجملموع )انظر: ( (8
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وجبت زكاته وإن   ،لو اشرتت املرأة حليا يبا  هلا لبسه للتجارة الثالث:
  .(2( )5)]تلبسه[كانت 

وجبت زكاة التجارة قطعا إذا بلغ  ،احللي املبا  ال زكاة فيه :مث إن قلنا
  .(6)نصااب

 فيه زكاة، فهل جتب زكاة التجارة أم العني؟ :وإن قلنا
  .(3)فيه القوالن

 ،اعتربت الصنعة، وإال ،وتظهر فائدهتما يف الصنعة، إن قلنا ابلتجارة
  .(6)فال

 ظهر أيضا فيما إذا كان مشرتى بغري جنسه.تو 
فبدا  ،وأما املعشرات فإذا اشرتى مثارا للتجارة قبل بدو صالحها بشرطه

 .(3) صالحها يف يده؛ جرى القوالن يف وجوب زكاة العني أو التجارة
مل جيب العشر، وال نصفه، وإن أوجبنا زكاة  ،فإن أوجبنا زكاة التجارة 

، مث يستأنف حول التجارة من حني اجلذاذ، وبه (7)العني؛ وجب العشر أو نصفه
 نقطع عالئق زكاة العني.ت

                                                             

 (.66/ 3اجملموع )يف النسخة )نفيسة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
 (.66/ 3اجملموع )، (652/ 6البيان )انظر: ( (2
 (.66/ 3اجملموع )، (652/ 6البيان )، (277/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 فعلى هذا ال اعتبار ابلصنعة. ،( أحدمها: زكاة العني(3

انظر:  لوجوب الزكاة يف القيمة. ؛فعلى هذا جيب اعتبار الصنعة ،رةوالقول الثاين: زكاة التجا
 (.535/ 6حبر املذهب )، (277/ 6احلاوي الكبري )

   (.66/ 3اجملموع )، (277/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
البيان  ،(551/ 6(، التهذيب )535/ 6(، حبر املذهب )656/ 6( انظر: احلاوي الكبري )(3

(6 /655). 
 .(658/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

324 
 

فأدرك الزرع  ،ولو اشرتى خنال للتجارة، فأمثرت، أو أرضا مزروعة للتجارة
 القوالن: فيه فالواجب زكاة التجارة أم العني؟ ؛وبلغ احلاصل نصااب

  .(5)أصحهما: الثاين
فإن مل يكمل أحد النصابني، أو كمال واختلف احلوالن؛ ففيه التفصيل 

  .(2)واخلالف السابق
أبن  ،كما يتصور سبق حول زكاة التجارة  ،ويتصور هنا سبق زكاة العني

  .(6)يبدو صال  الثمار قبل متام حوهلا لعدم اعتبار احلول هنا
حاصلة عند الشراء وبدا صالحها يف يده، أما لو مل وهذا إذا كانت الثمرة 

تكن حاصلة عنده أبن اطلعت يف يده فيزداد النظر إىل شيء آخر، وهو أن 
وفيه خالف  ؟(3)الثمرة احلاصلة من أشجار التجارة هل هي من مال التجارة

  .(6)مر
، فهي كاحلاصلة عند الشراء، وتنزل منزلة (3)فإن قلنا: نعم، وهو األصح

  .(7)أو أراب  متجددة يف قيمة العروض ،زايدة متصلة
حىت يكون فيها اخلالف املتقدم يف  ،نضيوال تنزل منزلة ربح "قال اإلمام: 

  .(1)"إىل األجل يف احلول الناض الربح (8)[ضم]

                                                             

 (.62/ 3املذهب. انظر: اجملموع )هو ( و (5

 (.62/ 3اجملموع )، (526/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 657انظر: )ص: ((2
 .انظر: املرجعني السابقني ((6
 (.526/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((3
 .(283،655، 286 املذهب أنه من مال التجارة. انظر: )ص: ((6
 (.62/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر:  ((3
 (.62/ 3اجملموع )، (526/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((7
 .(62/ 3اجملموع )يف النسخة )ضمن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
 (.625/ 6هناية املطلب )انظر:  ((1
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 ،زكاة العني فيها قطعا (2)[تجبو ، ](5)]وإن قلنا: ليست مال جتارة[
 .(6)ووجبت زكاة التجارة يف األرض واألشجار
ومل  ،أو نصفه من الثمار ،أخرج العشر ،التفريع: إن قلنا بوجوب زكاة العني

  .(3)يبق فيها شيء
  ؟وأراضي النخل والزرع ،وتنب الزرع ،وهل يسقط بذلك زكاة جذوع النخل

 أوجه: ةفيه ثالث
 .(6)أحدها: يسقط

 .(3)وأصحها: ال
  .(8)دون األراضي ،نبيف اجلذوع والت /(7)واثلثها: يسقط

ينبغي أن "فإن قلنا: بتبعية األرض للثمار واحلبوب يف الزكاة، قال اإلمام: 
عا للمساقاة، وهي املتخللة اليت ال تباليت جتوز املزارعة عليها  ع إال األرض  تب  ال ي  

فال  ،عليهافرادها ابلسقي والعمل عن األشجار، وأما ما ال جتوز املزارعة إميكن 
 .(1)"تدخل قطعا

                                                             

 .(62/ 3اجملموع )ا يف ما بني العقوفتني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته  كم( (5
 .(62/ 3اجملموع )يف النسخة )وبقيت( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2
 (.526/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((6
 .انظر: املرجع السابق ((3
 (535/ 6حبر املذهب )، (651/ 6هناية املطلب )، (653/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((6

 (.655/ 6البيان )، (555/ 6التهذيب )
 (.62/ 3اجملموع )، (526/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3
 أ(./255( هناية اللوحة )(7
 (.62/ 3اجملموع )، (555/ 6التهذيب )انظر:  ((8
 .(625-651/ 6) املطلب هناية( (1
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 .(2()5)"وهذا احتمال لنفسه، وقد صر  بنقله املاوردي"قال النووي: 
فإن أوجبنا زكاة التجارة يف األراضي واجلذوع والتنب وحنوها، فلم تبلغ قيمتها 

 الثمرة واحلب إليها إلكمال النصاب؟ قيمةضم تنصااب، فهل 
 :(6)فيه وجهان

  .(3)أصحهما: ال
ال يسقط اعتبار زكاة التجارة  -وجوب زكاة العني :وهو–القول وعلى هذا 

بل جتب فيها زكاة التجارة يف األحوال  ،عن الثمرة واحلب يف املستقبل ابلكلية
املستقبلة، ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر ال من وقت بدو 

  .(6)الصال 
ويف  ،(3)[اجلذوع]و  الثمار   قوم يف الثمارِّ تف ،وإن قلنا: بوجوب زكاة التجارة

 .(7)قوم األرض فيهما مجيعاتو  ،الزرع احلب والتنب
وال فرق يف ذلك كله بني أن يكون اشرتى األرض مزروعة للتجارة أو  

  .(8)اشرتاها للتجارة وبذرا للتجارة وزرعه فيها

                                                             

  (.62/ 3اجملموع )انظر:  ((5
زرع وال خنل، فال ينوب عنه وجها بيف األرض بياض غري مشغول  قال املاوردي: إذا  كان ((2

 .(653/ 6احلاوي الكبري ). انظر: واحدا
. تضم لتكميل النصاب يف هذه األشياء ال إلجياب زكاة أخرى يف الثمرة واحلب أحدمها: ((6

  (.66/ 3اجملموع )انظر: 
  (.271 /2روضة الطالبني )، (66/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر:  ((3
  (.523/ 6العزيز شر  الوجيز )، (658/ 6هناية املطلب )انظر:   ((6
  (.66/ 3اجملموع )يف النسخة )ويف اجلذوع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ((3
  .انظر: املرجع السابق ((7
  (.523/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:   ((8
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ولو اشرتى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية؛ فعليه يف الزرع العشر أو 
سقط عنها أبداء العشر توزكاة التجارة يف األرض بال خالف، وال نصفه، 

  .(5)قطعا
أو زكاة  ،ولو كان البذر للتجارة واألرض للقنية، فهل يلزمه العشر

 ؟(2)التجارة
 .(6)فيه اخلالف املتقدم

  

                                                             

   (.285/ 2روضة الطالبني )، (532/ 6املذهب )حبر ، (625/ 6هناية املطلب )انظر:   ((5
فيه قوالن بناء على اخلالف املتقدم، القدمي جيب فيه زكاة التجارة، واجلديد جيب فيه زكاة   ((2

  (.532/ 6حبر املذهب )العني. انظر:  
ر: وهو أن الواجب زكاة العني أو التجارة فيما اجتمع فيه زكاة العني والتجارة كالمها. انظ  ((6

   .(623)ص:



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

328 
 

 يف زكاة مال القراض لفصل الثاينا
، (5)نصفنيفإذا أسلم إنسان إىل آخر ألف درهم على أن الربح بينهما 

فكان آخر احلول ألفني، فإما أن يكوان من أهل الزكاة، أو يكون أحدمها دون 
 .(3()6)الــمكاتبو  (2)الـــذمياآلخر ك

فينبين إخراج زكاته على أصل  ،أن يكوان مجيعا من أهلها احلالة األوىل:
 ،ميلك حصته من الربح بظهوره ملأن العا :أييت يف اببه إن شاء هللا تعاىل، وهو

 :(6)وفيه قوالن أم ال ميلكه إال ابلقسمة؟
  .(3)أصحهما: الثاين

                                                             

مشتق من القرض، وهو القطع؛ ألن املالك يقطع للعامل قطعة  :بكسر القاف لغةالقراض  ((5
 .وهي املساواة لتساويهما يف الربحمن ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح أو من املقارضة، 

 .(617/ 6مغين احملتاج )، (62/ 2النظم املستعذب )انظر: 
إىل آخر ماال يتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان أن يدفع الرجل واصطالحا: 

/ 7البيان )، (677/ 3التهذيب )، (537)ص:  البن فارس حلية الفقهاء. انظر: عليه
585). 

 (23/ 2منسوب إىل الذمة، وهى: إعطاء األمان. النظم املستعذب ) ي لغة:الذم ((2
. انظر: أ ومن على ماله ودمه ودينه ابجلزيةهو املعاهد من الكفار، ألنه والذمي اصطالحا: 

 .(568القاموس الفقهي )ص: ، (555التعريفات الفقهية )ص: 
ومنه مسيت الكتابة؛ ملا فيها من مجع املكاتب لغة: مأخوذ من الكتابة، وهو اجلمع والضم،  ((6

/ 3مغين احملتاج )، (555/ 2النظم املستعذب ) . انظر:النجوم وضم بعضها إىل بعض
386) 

انظر:  العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. هو :اصطالحا املكاتبو 
 .(626/ 2املصبا  املنري )، (251/ 5الصحا  )

  (.526/ 6العزيز شر  الوجيز )، (621/ 6البيان )انظر:  ((3
/ 6بيان )ال، (552/ 6التهذيب )أحدمها: ميلكه ابلظهور. والثاين: ميلكه ابملقامسة. انظر:  ((6

628). 
  (.75/ 3اجملموع )، (526/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3
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، ورأى اإلمام (5)فإن قلنا: ال ميلكه إال ابلقسمة فزكاة املال كله على املالك
يف وجوهبا يف األمالك  /(2)نصيب العامل على اخلالف ختريج وجوب الزكاة يف

لتعلق  ؛الضعيفة كاملغصوب واجملحود من حيث أن ملك رب املال فيه ضعيف
 .(6)حق العامل به

يف أثناء احلول ( 6)]إال إذا نض[ ،(3)بىن على حول األصلنوحول الربح ي
 .(3)ففيه اخلالف املتقدم

وإن أخرجها من مال ، فذاك ،آخر مال مث إن أخرج رب املال الزكاة من
  .(7)جاز ،القراض

 ويف حكم املخرج ثالثة أوجه:
أنه من الربح كاملؤن وفطرة  (8)"األم"أصحها عند األكثرين: وهو نصه يف 

 .(1)عبد التجارة
 ،أنه من رأس املال والربح مجيعا (55)واثنيها: وهو األقيس عند ابن الصباغ

 .(55)ونصفه من هذا ،ن هذافيكون نصفه يف املثال املذكور م

                                                             

 (.552/ 6التهذيب )، (536/ 6حبر املذهب )، (622/ 6هناية املطلب ) انظر: ((5
 ب(./255( هناية اللوحة )(2
 (.626/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 (.75/ 3اجملموع )، (552/ 6التهذيب )انظر:  ((3
/ 6) العزيز شر  الوجيز ما يقتضيه السياق كما يف  ( يف النسخة )إال أخرى نض( واملثبت(6

 .(285/ 2) الطالبني وروضة (526
 .(211انظر: )ص: ((3
 (.285/ 2روضة الطالبني )، (621/ 6البيان )انظر:  ((7
 .(31/ 2األم )انظر:  ((8
 .(75/ 3اجملموع )، (526/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .وهو املذهب ((1

 .(5/763انظر: الشامل ) ((55
 (.552/ 6التهذيب )، (622/ 6هناية املطلب )، (657/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((55
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  .(5)والثالث: أنه من رأس املال خاصة، واختاره الروايين وآخرون
الزكاة تتعلق ابلعني أو ابلذمة، إن قلنا  أن وبىن اخلراسانيون اخلالف على

 .(2)فكاسرتداد طائفة من املال ،فهي كاملؤن، وإال ،ابلعني
فهي كاملؤن قطعا، وإن قلنا تتعلق ابلذمة ففيها  ،تعلق العنيبوقيل: إن قلنا 

 .(3)، ومل يرتض اإلمام البناء، ومل يستبعد اخلالف مطلقا(6)اخلالف
فعلى رب املال زكاة رأس املال  ،وإن قلنا: العامل ميلك الربح ابلظهور

  .(6)وحصته من الربح قطعا
 فيه طرق:  وهل على العامل زكاة نصيبه من الربح؟

 .(3)ق القفال ال زكاة فيه قطعاأحدها: طري
 .(7)والثاين: أنه على القول يف املغصوب وحنوه

  .(55)القطع بوجوهبا (1)وبه قال مجهور العراقيني والصيدالين (8)]وأصحها[: 
 وعلى هذا ففي ابتداء حول حصته مخسة أوجه:

 

                                                             

 (.75/ 3اجملموع )، (621/ 6البيان )، (536/ 6حبر املذهب )انظر:  ((5
 (.526/ 6) الوجيز العزيز شر ، (621/ 6البيان )، (556-552/ 6التهذيب )انظر:  ((2
 (.526/ 6) الوجيز العزيز شر ، (622/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
وهذا الرتتيب ليس ابملرضي؛ فال ميتنع ختريج اخلالف على قول زكاة العني أيضاً، قال اإلمام: " ((3

 (.622/ 6هناية املطلب )". انظر: من جهة شيوع تعلق الزكاة يف اجلميع
 (.285/ 2روضة الطالبني )، (621/ 6البيان ) ،(556/ 6التهذيب )انظر:  ((6
 (.626/ 6هناية املطلب )انظر:  ((3
 (.665/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (626/ 6هناية املطلب )انظر:  ((7
 .(72/ 3اجملموع )ما يقتضيه السياق كما يف ( يف النسخة )وأصحهما( واملثبت (8
 (.626/ 6هناية املطلب )انظر:  ((1

 (.72/ 3اجملموع )  (523/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((55
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 .(5)أصحها: من حني الظهور، وهو املنصوص
 .(2)واثنيها: أن حوله حول رأس املال

 .(3)ألخذ الزكاة (6)واثلثها: أنه من حني يقوم ]املال على املالك[
 .(3)"وهو غلط"قال النووي:  .(6)ورابعها: أنه من حني املقامسة

 .(7)وخامسها: أن حوله من حني اشرتى العامل السلعة، وغلطوه
مث إذا مت حول العامل ونصيبه ال يبلغ نصااب، لكن املال كله يبلغه، فإن  

فال، إال أن يكون  ،فعليه الزكاة، وإال ،- وهو األصح -أثبتنا اخللطة يف النقدين 
  .(8)من جنسه ما يكمل به النصاب

 ،عل ابتداء احلول من حني املقامسة، فإن جعلناه من حينهاجنهذا إذا مل 
  .(1)خللطةسقط اعتبار ا

زكى   ،، فإذا اقتسما/(5)وعلى كل حال ال يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة
  .(2)كالدين إذا استوفاه، وهذا املذهب

                                                             

 (.72/ 3(  اجملموع )523/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((5
 (.533/ 6حبر املذهب )، (623/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 السياق كما يف العزيز شر  الوجيز ما يقتضيه( يف النسخة )يقوم املالك على املال( واملثبت (6

 .(285/ 2) الطالبني وروضة (523/ 6)
 (.665/ 6البيان )انظر:  ((3
 (.523/ 6العزيز شر  الوجيز )، (665/ 6البيان )، (536/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 (.72/ 3اجملموع )انظر:  ((3
 (.72/ 3اجملموع )انظر:  ((7
/ 3اجملموع )، (665/ 6البيان )، (556/ 6لتهذيب )ا، (533/ 6حبر املذهب )انظر:  ((8

72.) 
 (.72/ 3اجملموع )، (665/ 6البيان )انظر:  ((1
 أ(./255( هناية اللوحة )(5
 (.72/ 3اجملموع )، (523/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((2



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

332 
 

 .(5)وفيه وجه أنه يلزمه اإلخراج يف احلال؛ لتمكنه من القسمة
، وإن أراد إخراجها منه، فهل له (2)فذاك ،إن أخرج الزكاة من غري هذا املال

 : (6)فيه وجهان به، أم للمالك منعه؟االستبداد 
  .(6)، أوهلما(3)نه املنصوصإ :أصحهما: وقيل

 ،إن قلنا ابلعني ومها مبنيان على أن الزكاة تتعلق ابلعني أو ابلذمة؟( 3)[قيل]
 .(7)فال ،فله االستبداد، وإال

 .دون اآلخر ،حدمها من أهل وجوب الزكاةأأن يكون  الثانية:
 ،فإن قلنا: املال كله له ما مل يقسم ؛وجوهبا املالكفإن كان الذي من أهل 

فعليه زكاة رأس املال وحصته من  ،فعليه زكاة اجلميع، وإن قلنا: ابلقول اآلخر
 .(8)الربح، وال يكمل نصيبه إذا مل يكمل نصااب بنصيب العامل

 
 

                                                             

 (.665/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (533/ 6حبر املذهب )انظر:  ((5
 (.533/ 6حبر املذهب )، (626/ 6هناية املطلب ) انظر:( (2
والثاين: أنه ال جيوز له اإلخراج من مال القراض.  .أحدمها: جيوز له اإلخراج من مال القراض( (6

 .(665/ 6البيان )، (626/ 6هناية املطلب )انظر: 
 (.665/ 6البيان )، (533/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 .(76/ 3اجملموع )، (523/ 6العزيز شر  الوجيز ): انظر .وهو املذهب( (6
 (.76/ 3اجملموع )واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( يف النسخة )وقيل( (3
 (.76/ 3اجملموع )انظر: ( (7
اجملموع ، (527/ 6العزيز شر  الوجيز )، (662/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )انظر: ( (8

(3 /76.) 
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فإن قلنا: املال كله للمالك قبل  ؛وإن كان الذي من أهل وجوهبا العامل
ففي وجوب الزكاة عليه  ،فال زكاة، وإن قلنا: للعامل حصته من الربح ،القسمة

  .(2( )5)اخلالف السابق
فذاك إذا بلغت حصته نصااب، أو كان له من جنسه ما يتم  ،فإن أوجبناها

  .(6)ثبت اخللطة قطعاتبه نصااب، وال 
 . (3)والرابع ،وال جييء يف اعتبار احلول هنا إال الوجه األول

 .(6)إخراج الزكاة من عني املال هنا قطعاوليس له 
قال ابن احلداد: لو اشرتى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجارة،  فرع:

 . (3)وقيمته مائة؛ لزمه زكاة املائة، وأيخذه الشفيع بعشرينفحال احلول 
لزمه زكاة عشرين، وأيخذه  ؛وقيمته عشرونولو اشرتاه مبائة فحال احلول، 

  .(7)فقه اجلمهورئة، ووااالشفيع مب
  .(8)وخرج بعضهم قوال أن ال زكاة عليه

 .(1)"والوجه أن يستثىن منه قدر عشرين دينارا"قال اإلمام: 
                                                             

يقصد اخلالف يف املسألة السابقة أنه هل جيب على العامل الزكاة يف حصته من الربح، ذكر ( (5
 .(662ثالثة أقوال، وقد مر أن الراجح هو الوجوب )ص: -رمحه هللا–املصنف 

 (.76/ 3اجملموع )، (527/ 6العزيز شر  الوجيز )، (662/ 6البيان )انظر: ( (2
 .(556/ 6التهذيب )، (536/ 6حبر املذهب )انظر:  .ألن الكافر ليس من أهل اخللطة ((6
ومها: أن ابتداء حوله يكون من حني ظهور الربح، وهو املذهب، أو من حني املقامسة. انظر:  ((3

 (.76/ 3اجملموع ) ، (662/ 6البيان )
/ 3اجملموع ) انظر: .؛ ألنه كافرألن املالك مل يدخل يف العقد على إخراج زكاة من املالوهذا: ( (6

76) 
 (.73/ 3اجملموع )، (551/ 6التهذيب )، (635/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.73/ 3اجملموع )، (551/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 (.73/ 3اجملموع )، (635/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
 (.635/ 6( هناية املطلب )(1
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 وهو زكاة املعدن والركاز الباب اخلامس يف النوع اخلامس
وذكره يف الزكوات تفريع على املذهب أن مصرف ما جيب فيهما مصرف 

 .(5)الزكوات
، أو مودعة (6)املعـــادنالكائنة يف األرض إما خملوقة فيها وهي  /(2)واألموال 

  .(6()3)الركــــازفيها وهي 
 وفيه فصالن:

 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.256/ 6النجم الوهاج )، (528/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 ب(./255( هناية اللوحة )(2
الدال. مأخوذ من عدن ابملكان إذا لزمه وأقام فيه،  كسرو  العني سكونامليم و  ( املعدن بفتح(6

 ،مكان اجلواهر املخلوقة فيه وهو: مته ابملكان الذي خلقه هللا فيه،ومنه مسي املعدن إلقا
  النظم املستعذب انظر:  .بوهو املقصود يف البا ويطلق عليه نفسها كنقد وحديد وحناس

/ 6)  حتفة احملتاج ، (582/ 6حبر املذهب )، (617/ 2املصبا  املنري )، (563/ 5)
 . (555/ 2مغين احملتاج )، (282

الركاز مأخوذ من ركز، يقال ركزت الرمح ركزا أي: غرزته يف األرض، والركاز اصطالحا، هو ( (3
النظم ، (885/ 6الصحا  )انظر:  .كافر يف األرضدفني أهل اجلاهلية، أو ما دفنه مسلم أو  

حتفة احملتاج ، (385/ 6كفاية النبيه )،  (267/ 5) املنري املصبا ، (563/ 5املستعذب )
(6 /282). 

 . (553/ 6)  التهذيب انظر: ( (6
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 الفصل األول يف زكاة املعادن
كل حر مسلم أخذ من املعدن   (2)]على[جب تف ،(5)مجاعاإوهي واجبة 
  .(6) والذمي، فال زكاة على املكاتب ،نصااب من النقدين

  .(6)اخلالف املتقدم (3)]املبعض[ويف وجوهبا على 
وجبت الزكاة على سيده، فإن أذن له سيده يف  ،ولو كان املستخرج عبدا

 ،فإن قلنا ال ميلك ؛فهو على القولني يف ملك العبيد بتمليك السيد ،أخذه لنفسه
  .(3)فال زكاة فيه ،فامللك للسيد، وعليه زكاته، وإن قلنا ميلك

  .(7)وال زكاة يف املستخرج منه إال يف الذهب والفضة
 والنظر يف ثالثة أمور:

 يف قدر الواجب، وفيه ثالثة أقوال: أحدها:
 .(8)أحدها: ربع العشر

 .(1)والثاين: اخلمس

                                                             

كفاية النبيه ،  (76/ 3اجملموع )، (521/ 6العزيز شر  الوجيز )، (663/ 6البيان )انظر: ( (5
 (.253/ 6النجم الوهاج )، (385/ 6)

 (.73/ 3اجملموع )يف النسخة )يف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2
 (.73/ 3اجملموع )، (663/ 6البيان )، (218/ 5املهذب )انظر: ( (6
 (.73/ 3اجملموع )يف النسخة )املقتصر( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3
 ./ب(565انظر: اجمللد الثاين من املخطوط نسخة املكتية السليمانية، إسطنبول تركيا اللوحة )( (6
 (.73/ 3اجملموع ) (566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
/ 6التهذيب )، (665/ 6هناية املطلب )، (666/ 6احلاوي الكبري )، (36/ 2األم )انظر: ( (7

 (.77/ 3اجملموع )، (553
 . (86/ 3اجملموع )، (521/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  .املذهبوهو ( (8
حلية العلماء ، (556/ 6التهذيب ) ،(218/ 5املهذب )، (666/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((1

 (.668/ 6البيان )، (17/ 6)
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خذه بتعب ومؤنة، واخلمس فيما أخذه بغري والثالث: ربع العشر فيما أ
  .(5)تعب وال مؤنة

وضبط األكثرون املؤنة ابحلاجة إىل الطحن واملعاجلة ابلنار؛ فما حيتاج 
  .(2)ففيه اخلمس ،ففيه ربع العشر، وما ال ،إليهما فيه

يعترب مع ذلك احلفر والنظر إىل نسبة املأخوذ إىل  :وقيل"قال اإلمام: 
ففيه ربع العشر، وإن عد   ،العمل، فإن عد قليال ابلنسبة إىل العمل أو مقتصدا

  .ففيه اخلمس ،كثريا ابلنسبة إليه
ففيه ربع  ،ولو عمل من أول النهار إىل قريب من آخره، فاستفاد دينارا

  .العشر
  .ففيه اخلمس ،استفاد دينارال قليال يف بقية النهار فمولو ع

ومل جيد شيئا مث وجد آخر النهار ديناران وكان املعتاد  ،ولو عمل طول اليوم
املقتصد يف اليوم دينارا فينبغي أن حيط دينار؛ فيوجب فيه ربع العشر، ويف الزايدة 

  .اخلمس
  .(6)"قال: وحيتمل أن يقال فيهما اخلمس، والزمان األول حبط

فيقال:  ،ينبغي أن ال يطلق يف املسألة ثالثة أقوال، بل ترتب"وقال القفال: 
 أو ربع العشر؟  ،فواجبه اخلمس ،ما استخرج بتعب ومؤنة

أوىل، وإن قلنا  ،بغري تعب (3)د[وج]فيه قوالن: إن قلنا ابلثاين ففيما 
 .(5)"فقوالن، ابألول

                                                             

( التهذيب 665/ 6هناية املطلب )، (218/ 5املهذب )، (666/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((5
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (668/ 6البيان )، (556/ 6)

 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.663-666/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 (.565/ 6) يف النسخة )وجب( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
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/ (5)النصاب، وأطلق العراقيون القول ابعتباره وزعموا أن ال األمر الثاين:
 .(2)خالف فيه

فإن قلنا: ربع  ؛وقال املراوزة: يبىن على اخلالف املتقدم يف القدر الواجب
  .(6)اعتربانه فيه ،العشر

 : (3)فقوالن ،وإن قلنا: اخلمس
  .(6)هما: أنه يعتربصحأ

 :(3)ففي احلول قوالن ،مل يعترب احلول، وإن قلنا: يعترب ،فإن قلنا: ال يعترب
  .(5)ب يف احلال، ومنهم من قطع بهجتو  ،أنه ال يعترب (7)]أصحهما[

                                                             

 أ(./252اللوحة )( هناية (5
وهل يشرتط لوجوب زكاة الذهب والفضة املستخرجني من وهو املذهب، قال النووي: " ((2

الصحيح منهما وبه قطع املصنف ومجاهري العراقيني  :فيه طريقان ؟الذهب والفضة النصاب
 (.77/ 3اجملموع )انظر:  . ومجاعات من اخلراسانيني اشرتاطه

 .(565/ 6العزيز شر  الوجيز ) ". انظر:ذهب اعتبار النصابالظاهر من املوقال الرافعي: "
العزيز شر  ، (666/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (662/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6

 (.77/ 3اجملموع )، (565/ 6الوجيز )
 (.77/ 3اجملموع )وقال النووي: املذهب اشرتاطه مطلقا. انظر: 

/ 6التهذيب )، (662/ 6هناية املطلب )انظر:  والثاين: ال يعترب. ( أحدمها: يعترب النصاب فيه.(3
 (.666/ 6البيان )، (556

 (.668/ 6البيان )، (13/ 6حلية العلماء )انظر:  ((6
وال جيب شيء حىت يتم عليه احلول، كما يف النقدين من غري  عترب احلولالثاين: أنه يوالقول ( (3

العزيز ، (668/ 6البيان )، (556/ 6التهذيب )، (662/ 6هناية املطلب ). انظر: املعادن
 (.565/ 6شر  الوجيز )

/ 6العزيز شر  الوجيز )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (7
565.) 

 (.85/ 3اجملموع )، (565/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  وهو املذهب. ((5
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فال يشرتط أن يناله دفعة واحدة، بل ما  ،وعلى املذهب يف اعتبار النصاب
، فإن (5)يناله يف أوقات يضم بعضه إىل بعض، وضابطه بواصل العمل والنيل

  .(2)ثبت الضم، وال يشرتط بقاء األول يف ملكه ،تواصال
 (6)]دام[وإن تواصل العمل وتقطع النيل أبن انل شيئا وانقطع النيل و

  .(6)له  (3)]أثر[فال  ،العمل مث عاد النيل، فإن كان زمن االنقطاع يسريا
 .(8)"وجهان"، وقال اإلمام: (7)فقوالن ،(3)]طويال[وإن كان 

  .(1)يضماجلديد الصحيح: أنه 
 ويف قدر الطويل وجهان:

 .(55)أحدمها: ثالثة أايم
 .(5)والثاين: يوم كامل

                                                             

الوقت الذي جرت العادة ابلعمل فيه، واتصال النيل: هو أن  ( اتصال العمل: هو أن يعمل يف(5
/ 3اجملموع )، (663/ 6البيان ). انظر: ال حيقد املعدن، وحقد املعدن: هو أن ال ينيل شيًئا

78.) 
/ 6هناية املطلب )، (218/ 5املهذب )، (667/ 6احلاوي الكبري )، (33/ 2األم )انظر: ( (2

 (.562/ 6شر  الوجيز ) العزيز، (663/ 6البيان )، (666
 .(562/ 6) يف النسخة )عالم( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (6
 .(562/ 6) يف النسخة )إمث( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3
 .(562/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(668/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 . (562/ 6) خة )طريقا( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيزيف النس( (3
، العزيز شر  (667/ 6البيان )، (218/ 5املهذب )،  (668/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((7

 (.562/ 6) الوجيز
 (.663/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
 (.78/ 3اجملموع )، (562/ 6) وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز( (1

 (.78/ 3اجملموع )، (586/ 6حبر املذهب )انظر: ( (55
 (.562/ 6العزيز شر  الوجيز )، (586/ 6حبر املذهب )انظر: ( (5
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 ،وإن قطع العمل مع تواصل النيل، وعاد إليه، فإن كان القطع بغري عذر
  .(5)فال ضم سواء طال الزمان أم قصر

سواء قصر الزمان أم  ،ر كإصال  اآلالت وهرب العبيد، ضمذوإن كان بع
  .(2)طال على املذهب

  .(6)مل يضم ،إن طال :وقيل
 ويف حد الطول ثالثة أوجه:

 .(3)أحدها: ثالثة أايم
 .(6)والثاين: يوم كامل

 .(7)إىل العرف( 3)[رجوعلا]وأصحها: أن 
 .(1)قوالن :وقيل، (8)فوجهان ،أو عروض شغل ،أو سفر ،وإن تركه ملرض

 .(55)أصحهما: أنه يضم
  .(5)إىل الثاين يف وجوب حق املعدنمعناه أن األول ال يضم و والثاين: ال،  

                                                             

البيان ،  (666/ 6هناية املطلب )، (218/ 5املهذب )، (668/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
(6 /663.) 

 (.78/ 3اجملموع )، (562/ 6)العزيز شر  الوجيز وهو املذهب. انظر: ( (2
 (.562/ 6العزيز شر  الوجيز )، (586/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 (.78/ 3اجملموع )، (586/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 (.586/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 . (286/ 2) الطالبني يف النسخة )املرجوع( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة( (3
 (.78/ 3اجملموع )، (562/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7
 (.562/ 6العزيز شر  الوجيز )، (666/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
 .(255انظر: تكملة املطلب العايل )ص:( (1

 (.78/ 3اجملموع )، (562/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (55
 (.78/ 3اجملموع )، (562/ 6ز )العزيز شر  الوجيانظر: ( (5
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 (6)[ا]مبيكمل ( 2)]كما[كان ابقيا   (5)[إن]وأما الثاين فيكمل ابألول، 
 .(3)ميلكه ال من جهة املعادن

ولو استخرج اثنان من املعادن نصااب فما فوقه لكن مل يبلغ نصابني، فإن 
 ،من أهلها، وإال زكيا زكاة اخللطة إن كاان ،قلنا إبثبات اخللطة يف الذهب والفضة

 .(6)فال، إال أن يكون يف ملكه من غريه ما يتم به النصاب
على الصحيح يف أن احلول ال يشرتط يف زكاة املعدن، فلو انل منه  فرع:

مث عمل وانل ما  ،وانقطع العمل حبيث ال يثبت الضم ،دون النصاب كتسعة عشر
يتم به النصاب كدينار واألوىل ابقية عنده، فإن كان النيل بعد متام حول ما 

 ثالثة أوجه: /(7)؛ ففي وجوهبا فيهما(3)]عنده[
أهنا جتب يف  (1)وقول ابن احلداد ،(8)"األم"أصحها: وهو ظاهر نصه يف 

ى األصح، وهو ربع عشر دينار يف مثالنا عل ،حق املعدن فيما انله اآلن منه
واخلمس يف قول، وجيب فيما كان عنده ربع العشر إذا مضى عليه حول من يوم  

 .(55)كمل النصاب
 .(5)واثنيها: أنه ال شيء عليه

                                                             

 يف النسخة )و إن( واملثبت ما يقتضيه السياق. ( (5
 . (566/ 6) يف النسخة )ال( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (2
 . (286/ 2) الطالبني يف النسخة )ما( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة( (6
 (.78/ 3اجملموع )، (566/ 6الوجيز )العزيز شر  انظر: ( (3
 (.78/ 3اجملموع )، (667/ 6البيان )، (661/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(252يف النسخة )بعده( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:( (3
 ب(./252( هناية اللوحة )(7
 (.31/ 2األم )انظر: ( (8
 (.661/ 6البيان )، (663/ 6) هناية املطلبانظر: ( (1

 (.71/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (55
 (.71/ 3اجملموع )، (663/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
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وهو ربع العشر على الصحيح،  ،واثلثها: أنه جيب فيما انله اآلن حقه
وصاحب  (2)، وصححه الشيخ أبو حامد(5)وفيما كان عنده ربع العشر يف احلال

  .وغريمها، ونقلوه عن النص (6)"املهذب"
جرى الوجهان  ،وإن كان النيل قبل مضي حول على ما كان عنده

 .(3)األوالن
فبادل بتسعة عشر منها  ،األصح: أنه جيب كما لو كان معه عشرون دينارا

وبقي معه دينار حىت مت احلول؛ فإنه جيب فيه عند متام حوله  ،بعد عشرة أشهر
 .(6)للثالث ساغوال م ،مربع عشره كما تقد

أما لو انل من املعدن دون النصاب وهو ميلك من جنسه نصااب أو أزيد،  
 ، أو قبله. أو بعده ما عنده، جزء من حول آخر فإما أن يناله يف

فيضم ما انله إليه، وعليه فيما   فإن انله يف آخر جزء من حوله أو بعده،
قه على اختالف القولني من كان عنده ربع عشره، وفيما انله من املعدن ح

 .(3)أو ربع العشر ،اخلمس
فال شيء فيما عنده حىت يتم حوله، ويف وجوب حق  ،وإن انله قبل متامه 

 املعدن فيما انله الوجهان األوالن:
 .(5)أصحهما: أنه جيب

                                                             

 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 (.71/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 (.655/ 5املهذب )انظر: ( (6
 (.283/ 2الطالبني )روضة انظر: ( (3
 (.71/ 3اجملموع )، (563-566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.286/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (3
 (.71/ 3اجملموع )، (566/ 6) العزيز شر  الوجيزوهو املذهب. انظر: ( (5
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واثنيهما: ال، لكن جيب فيما كان عنده ربع العشر عند متام حوله، وفيما 
 .(5)متام حولهانله ربع العشر عند 

 .ففيه التفصيل املتقدم ،ولو كان عنده مال للتجارة
املعدن على  ففيه حق ،شيئا (2)[جزء]فإذا انل من املعدن يف آخر  

مال التجارة زكاة التجارة إن كان قدر النصاب، وكذا إن   اختالف األقوال، ويف
وجود  نه يكفيإكان دونه وبلغ مبا نيل من املعدن نصااب، وقلنا ابلصحيح 

 .(6)النصاب آخر احلول
 فيما انل منه ففي وجوب حق املعدن التجارة قبل متام حول هوإن انل]

 .(6()3) املتقدمان[الوجهان 
وجب يف  ،وإن انله بعد متامه، فإن كان مال التجارة نصااب يف آخر احلول 

 ،النيل حق املعدن، وإن نقص عنه وانله بعد مضي شهر من احلول الثاين مثال
بىن ذلك على اخلالف املتقدم يف أن سلعة التجارة إذا قومت آخر احلول فلم ان

أو حىت  ،الزكاة فيها اآلن /(3)هل جتب ،تبلغ نصااب مث بلغت القيمة بعد شهر
 ؟(7)ميضي احلول الثاين

                                                             

 (.71/ 3اجملموع )، (667/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )ما يقتضيه السياق كما يف  يف النسخة )جزء( واملثبت( (2

 .(85/ 3اجملموع )و 
روضة ، (85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (667/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6

 (.283/ 2الطالبني )
العايل ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف تكملة املطلب ( (3

 .(256)ص:
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 أ(./256( هناية اللوحة )(3
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (668/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
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وجبت زكاة التجارة يف مال التجارة، وحق املعدن يف النيل  ،إن قلنا: ابألول
يف النيل الوجهان  (2)ففي وجوب حق املعدن ،(5)وإن قلنا ابلثاين، قطعا

 .(6)املتقدمان
عنا على املذهب أن احلول ال يعترب يف وقت الوجوب، إذا فرَّ  األمر الثالث:

فوقت وجوبه حصول النيل يف يده تربا، ووقت اإلخراج التخليص  ،حق املعدن
 .(3)والتصفية كما يف الزرع

ال جيب شيء منها من مال ومؤنة التخليص والتصفية على املالك، و 
أجرب عليه، ولو تلف بعضه  ،ضمنه، ولو امتنع من التخليص ،املعدن، فإن فعل

 .(6)فهو كتلف بعض املال قبل التمكن ،قبل التمييز
مل جيزئه، ويكون مضموان على  ،ولو أخرج من الرتاب واحلجر قبل التصفية 

ق الساعي فاملصدَّ  ،الساعي، ويلزمه رده، فلو اختلفا يف قدره قبل التلف أو بعده
 .(3)بيمينه

 أجزأ ،ولو ميز الساعي القدر الذي قبضه وصفاه، فإن جاء قدر الواجب
لزمه  ،، وكذا إن كان أكثر، ويسرتد املالك الزايدة، وإن كان أقلعلى املذهب

 .(7)وال شيء للساعي بعملهإمتامه، 

                                                             

 (.85/ 3اجملموع )انظر:  .وهو املذهب( (5
 .وجوب حق املعدن يف النيل قطعا(هنا عبارة مكررة )وإن قلنا ابلثاين ففي ( (2
العزيز شر  ، (553/ 6التهذيب )، (661/ 6هناية املطلب )، (211/ 5املهذب )انظر: ( (6

 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6الوجيز )
العزيز شر  ، (586/ 6حبر املذهب )، (663/ 6احلاوي الكبري )، (33/ 2األم )انظر: ( (3

 (.563/ 6الوجيز )
 (.635/ 6البيان )، (587/ 6حبر املذهب )، (635/ 6املطلب ) هنايةانظر: ( (6
/ 6البيان )، (586/ 6حبر املذهب )، (663/ 6احلاوي الكبري )، (33/ 2األم )انظر: ( (3

 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (635
 (.86/ 3اجملموع )، (635/ 6البيان )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
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يجي: ال نص، والذي جييء على قولنا أن رب املال إن قال نوقال البند
 ،ال ابلتسليم األول ،يقر يف يده ويقع موقعها هبذا ،للساعي بعد التصفية أمسكه

  .(5)م أهنا ال جتزئه بدون هذا التقريرفهِّ وهو ي  
أنه  ،ملساكنياويقرب منه ما روي عن أيب إسحاق أنه إذا ميزه الساعي أو 

  .(2)ال جيزئه
فبقي يف يد الساعي حىت  ،فأخرج رطبا ،رمتوكذا احلكم لو وجب عليه 

 .(6)فإنه جيزئه على املذهب ؛صار مترا
قوم  ،ولو تلف يف يد الساعي قبل التمييز وعرفه، فإن كان تراب ذهب 

فالقول قول  ،قوم بذهب، فلو اختلفا يف قيمته ،بفضة، وإن كان تراب فضة
 .(3)الساعي

الذمي من احتفار معادن اإلسالم واألخذ منها، كما ال  ن  كَّ ال مي    فرع:
ميلكه على املذهب، كما لو  ج  ع  زْ من إحياء مواهتا، لكن ما أخذه قبل أن يـ   ن  كَّ مي   

  .(3)أو صيد ،(6)حشـــيشأو  ،استوىل على حطب
 :طريقان وهل عليه حق املعدن فيما أخذه؟

 .(7)أحدمها: القطع أبنه ال جيب
 

                                                             

 (.313/ 6نبيه )كفاية الانظر:  ( (5
 (.83/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 (.87/ 3اجملموع )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 هناية احملتاج، (313/ 6كفاية النبيه )،  (83/ 3اجملموع )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3

(6 /17.) 
 .(5555/ 6الصحا  )انظر:  احلشيش: ما يبس من الكأل.( (6
 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (583/ 6حبر املذهب )، (661/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
هذا هو املذهب وبه قطع  احلق املأخوذ من واجده زكاة عندانوهو املذهب، قال النووي: "( (7

 .(81-88 -73/ 3اجملموع )".  انظر: اجلمهور وسواء قلنا جيب فيه اخلمس أم ربع العشر



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

345 
 

 أنه ينبين على أن مصرف حق املعدن ما ذا؟ (5)[للخراسانيني]والثاين: 
  .(2)فمصرفه مصرف الزكوات ،فإن أوجبنا فيه العشر

 فطريقان: ،وإن أوجبنا فيه اخلمس
 قوالن: /(6)أحدمها: يف مصرفه

 .(3)أحدمها: مصرفه مصرف الفيء والغنيمة
 .(6)وأصحهما: مصرفه مصرف الزكوات

 .(3)والثاين: القطع هبذا
مل يؤخذ من الذمي شيء، وإن قلنا  ،فإن قلنا مصرفه مصرف الزكوات 

  .(7)أخذ منه ،مصرف الفيء
 .(8)يف املخرجوينبين على اخلالف يف األصل املذكور اشرتاط النية 

  

                                                             

 .للخراسانيون( واملثبت هو الصواب حسب قواعد اللغةيف النسخة )( (5
 (.73/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 ب(./256( هناية اللوحة )(6
 (.286/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (3
 (.73/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.73/ 3اجملموع )، (566/ 6يز شر  الوجيز )العز وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.73/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (7
فعلى كون مصرفه مصرف اخلمس يؤخذ منه وال تشرتط النية يف اإلخراج، وعلى كون مصرفه ( (8

الوجيز  العزيز شر مصرف الزكوات ال تشرتط النية يف اإلخراج، واملذهب اشرتاط النية. انظر: 
 (.286/ 2روضة الطالبني )، (566/ 6)
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لو وجد معدان أو ركازا وعليه دين قدر املوجود، أو قدرا نقصه  فرع اثن:
األصح أنه  ،(2)سائر الزكوات (5)[يف] القوالن عن النصاب، ففي منع الدين الزكاة  

 .(6)ال مينع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.81/ 3اجملموع )يف النسخة )ويف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
هل الدين املستغرق للنصاب مينع الزكاة؟ فيه قوالن للشافعي، القول القدمي: أن الدين مينع ( (2

/ 6احلاوي الكبري )هب. انظر: وجوب الزكاة، والقول اجلديد: أنه ال مينع الزكاة، وهو املذ
العزيز شر  ، (533/ 6البيان )، (73/ 6التهذيب )، (56/ 6حلية العلماء )، (651

 .(637/ 2الوجيز )
 (.81/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
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 الفصل الثاين يف قدر الركاز
  .(6)وقيل وجهان، (2)، ويف مصرفه قوالن(5)ويف الركاز اخلمس

  .(3)الصحيح الذي قطع به اجلمهور أن مصرفه مصرف الزكوات
  .(6)والثاين مصرف الفيء

  .(3)وال يشرتط فيه احلول اتفاقا
 ولوجوب الزكاة فيه شروط:

  .(8)أن يكون ذهبا أو فضة، سواء كاان مضروبني أم ال :(7)]والثاين[ األول
 ويف وجوهبا يف غريمها طريقان:

 أن فيه قولني: أصحهما:
 .(1)أصحهما: أهنا ال جتب

                                                             

، (15/ 3اجملموع )انظر:  (563/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب، ومل خيالف فيه أحد. ( (5
 (.18/ 6هناية احملتاج )، (552/ 2)مغين احملتاج 

 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (632/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
قال املصنف رمحه هللا: "أو وجهان"، لكين مل أجد من قال أبن فيه وجهني بل قالوا أبنه فيه ( (6

فاية ك،  (555/ 3اجملموع )، (567/ 6العزيز شر  الوجيز )قولني، أو قول ووجه. انظر: 
 (.311/ 6النبيه )

 (.555/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.567/ 6العزيز شر  الوجيز )، (632/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.11/ 3اجملموع )، (567/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
)ص:  قتضي إثباته كما يف تكملة املطلب العايلوالسياق يما بني املعقوفني ساقط من النسخة ( (7

251). 
 (.11/ 3اجملموع )انظر: ( (8
/ 6حتفة احملتاج )، (11/ 3اجملموع )، (567/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (1

 (.18/ 6هناية احملتاج )، (283



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

348 
 

، (2)، وهو منصوص يف اجلديد أيضا(5)واثنيهما: جتب، وينسب إىل القدمي
 .(6) وخيرج مخس املوجود ال قيمته

 .(3)والثاين: القطع ابألول، ومحل النص اآلخر على االستحباب
 ا طريقان:م، ولألصحاب فيه(6)ويف اشرتاط النصاب نصان

 :(3)ا: أن فيه قولنيأصحهما وأشهرمه
 .(7)أصحهما: وهو اجلديد أنه يشرتط

  .(8)والطريق الثاين: القطع به
والظاهر أنه ال يعترب إال يف النقدين على القول بوجوب الزكاة فيه، وإن كان  

  .(1)يقتضيه "التنبيه"كالم صاحب 
مل جيب اخلمس على اجلديد، فلو  ،ئة درهماولو وجد ما دون النصاب كم

  .(55)واألوىل ابقية عنده؛ وجب قطعا ،ئة أخرىاوجد بعدها م
 

                                                             

 (.567/ 6جيز )العزيز شر  الو ، (636/ 6البيان )، (211/ 5املهذب )انظر: ( (5
 (.11/ 3اجملموع )، (38/ 2األم )انظر: ( (2
 (.11/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.567/ 6العزيز شر  الوجيز )، (558/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 (.38/ 2األم )انظر: ( (6
هناية ، (211/ 5املهذب ): أنه يشرتط. انظر: والثاين : أنه ال يشرتط النصاب.(  أحدمها(3

 (.581/ 6حبر املذهب )، (632/ 6املطلب )
/ 6حتفة احملتاج )، (11/ 3اجملموع )، (567/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7

 (.18/ 6هناية احملتاج )، (283
 (.567/ 6العزيز شر  الوجيز )، (558/ 6التهذيب )انظر: ( (8
 (.35)ص:  هالتنبيانظر: ( (1

 (.533/ 6شر  الوجيز ) العزيز، (633/ 6البيان )انظر: ( (55
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فاحلكم كما مر يف زكاة  ،ئة أخرى حني وجد األوىلاولو كان عنده م
 فثالثة أوجه: ،وهو أنه إن كان بعد مضي حول على اليت عنده (5)املعدن

كان عنده حىت   أصحها: أنه جيب اخلمس فيما وجده، وال جيب فيما
 .(2)ميضي على اجلميع حول

 .(6)والثاين: أنه ال زكاة فيما وجده
 .(3)والثالث: أنه جيب فيما وجده اخلمس، وفيما كان عنده ربع العشر

 .(6)ففيه الوجهان األوالن ،وإن كان قبل مضيه 
وجب يف الركاز حقه، وأما  ،ئةاوإن كان عنده عرض للتجارة يساوي م 

زكاة التجارة تفريعا على ( 3)ه[ففي] ،ن كان عند متام احلولعرض التجارة فإ
  .(7)الصحيح يف اعتبار النصاب آخر احلول

 
 

                                                             

 .(635انظر: )ص:( (5
 (.71/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (2

مل يفصال يف هذا املكان، وقاال: حكم الركاز يف الضم  –رمحهما هللا  –تنبيه: الرافعي والنووي 
إىل غريه واعتبار النصاب فيه كحكم ضم املعدن إىل غريه واعتبار النصاب فيه، وبناء على 

العزيز فصل فيه. انظر:  -رمحه هللا -هذا ما كان راجحا هناك، يكون راحجا هنا، واملصنف 
 .(555/ 3اجملموع )، (533/ 6شر  الوجيز )

 (.71/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (638/ 6البيان )انظر: ( (6
 .راجع السابقةاملانظر: ( (3
أحدمها: أنه جيب يف الركاز حقه، وال جيب فيما كان عنده حىت يتم عليه احلول وهو املذهب. ( (6

/ 6البيان )والثاين: أنه ال جيب فيهما شيء حىت يتم احلول من حني كمل النصاب. انظر: 
 (.71/ 3اجملموع )، (563-566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (638

 .يف النسخة )ففي( واملثبت ما يقتضيه السياق( (3
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (667/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
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 . (2)]فيه الوجهانحق الركاز  /(5)وإن كان قبل مضي احلول، ففي وجوب
وإن كان بعده، فإن كان عرض التجارة نصااب أو أكثر آخر احلول، وجب 

 . (3( )6)حق الركاز فيه[
انبىن على أن سلعة التجارة إذا بلغت بعد احلول نصااب  ؛يكن نصاابوإن مل 

 ؟(6)فهل جتب فيها الزكاة، أو حىت ميضي حول اثن
 ،فعلى األول جتب الزكاة فيها، وعلى الثاين يف وجوهبا يف الركاز 
 .(3)الوجهان
 ،ئة نصااب، فإن كان عند متام حوله أو بعدهاولو كان ميلك عند وجدان امل 
  .(7)لزكاة يف الركاز والنقد قطعاوجبت ا

 .(8)الوجهان ففي وجوب حق الركاز ،وإن كان قبل متام حوله
وله دين جتب فيه الزكاة يبلغ به  ،لو وجد من الركاز دون النصاب فرع:

أو وديعة؛ مل  ،أو مدفوان ،ولو كان ماله غائبا، نصااب؛ وجب اخلمس يف احلال

                                                             

 أ(./253( هناية اللوحة )(5
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6شر  الوجيز )العزيز ، (668/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كم يف تكملة املطلب العايل ( (6

 (. 226)ص:
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 (.85 /3اجملموع )واملذهب أنه ينتظر حىت ميضي احلول الثاين بكماله. انظر: ( (6
 (.85/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (661/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.311/ 6كفاية النبيه )،  (71/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (7
عليه فيما عنده حىت يتم حوله ويف وجوب  شيءفال  حول ما عنده،قبل متام  الركاز ( إذا انل(8

فعلى هذا جيب فيما  ،ال جيب: والثاين .الوجوب :أصحهما :فيما وجده وجهان زالركاحق 
العزيز شر  انظر:  وفيما انله ربع العشر عند متام حوله. ،عنده ربع العشر عند متام حوله

 .(655/ 6كفاية النبيه )،  (71/ 3اجملموع ) ،(566/ 6الوجيز )
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سواء بقي املال أو  ،فحينئذ خيمس الركاز الناقص ،خيمس حىت يعلم سالمة ماله
 .(5)تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز

  .(6( )2)أن يكون عليه مثال اجلاهلية الشرط الثالث:
 ثالثة أقسام: (3)املـــواتواملال املوجود يف 

أبن كان عليه اسم ملك من ملوك  ،ما يعلم كونه من مال اجلاهلية أحدها:
 .(3)وخيمس قطعا ،؛ فهو ركاز ميلكه واجده(6)أو صور متاثيل ،الكفر

ما يعلم كونه من مال املسلمني أبن يكون عليه اسم هللا تعاىل أو  والثاين:
، أو اسم ملك من ملوك (7)أو شيء من القرآن كالدراهم األحديةملسو هيلع هللا ىلص اسم رسوله 

  .(8)؛ فال ميلكه واجده قطعا، بل عليه رده إىل مالكه إن عرفهاملسلمني
 فطريقان: ،فإن مل يعرفه

 
                                                             

 (.655/ 6كفاية النبيه )،  (215/ 2روضة الطالبني )، (555/ 3اجملموع )انظر:  ((5
ا قبل اإلسالم من احلالة اليت كانت عليها العرب من اجلهل ابهلل ورسوله اجلاهلية هو عهد م( (2

النجم الوهاج يف شر  انظر:  وشرائع الدين، واملفاخرة ابألنساب والكرب والتجرب وغري ذلك.
 (.251/ 6املنهاج )

 (.558/ 6التهذيب )، (313/ 2سيط )الو ، (636/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
حتفة ر قط، وقيل ما مل يكن عامرا، وال حرميا لعامر. انظر: األرض اليت مل تعم :( املوات هو(3

  (.237/ 5الصحا  )، (316/ 6مغين احملتاج )، (255/ 3احملتاج )
 ،(5853/ 6الصحا  )التماثيل مجع التمثال، وهو الصورة املصورة على شيء. انظر: ( (6

 (.633/ 2املصبا  املنري )
 (.17/ 3اجملموع )، (588/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 وأحد مبعىن واحد، وهو أول العدد. "،قل هو هللا أحد"كتب عليها   اليت يهالدراهم األحدية ( (7

 (.567/ 5النظم املستعذب )انظر: 
، (568/ 6الوجيز )العزيز شر  ، (551/ 6التهذيب )، (588/ 6حبر املذهب )انظر: ( (8

 (.17/ 3اجملموع )



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

352 
 

 .(2)مث يتملكه إن مل يظهر مالكه ،يعرفه سنة (5)لقــــطةأصحهما: أنه 
 واثنيهما: فيه وجهان:

 .(6)أصحهما: هذا
أو يسلمه إىل اإلمام حيفظه  ،والثاين: أنه ليس لقطة بل حيفظه واجده أبدا

يف بيت املال أبدا، كما لو ألقت الريح ثواب يف داره؛ ال يكون لقطة وحيفظه 
 .(3)أيضا (6)[الثوب]والقائلون ابألول خالفوه يف مسألة ، (3)أبدا

ف وحنوه، فال ر ولو انكشفت األرض عن كنز بسيل جا"قال اإلمام:  
  .(7)"سه أن ال يثبت التقاطه للتملكأدري ما يقول صاحب هذا الوجه فيه، وقيا

نسان؛ فهو إفوجده  ،وقد صر  املاوردي أبن ما ظهر ابلسيل"قال النووي: 
 ؛ركاز قطعا، قال: ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل، أم كان ظاهرا بغريه

 .(1)"اآليت يف القسم الثالث (8)[الف]اخلفيه  ؟فهل هو لقطة أو ركاز

                                                             

وبفتحه لغة: هو الشيء املأخوذ من األرض.  - بضم الالم املشددة وسكون القاف -اللقطة ( (5
 .(73/ 2النظم املستعذب )، (232/ 6مقاييس اللغة )انظر: 

ما وجد يف موضع غري مملوك من مال أو خمتص ضائع من مالكه بسقوط أو واللقطة شرعا:   
مغين . انظر: حنوها لغري حريب ليس مبحرز وال ممتنع بقوته وال يعرف الواجد مالكهغفلة و 

 (.323/ 6هناية احملتاج )، (673/ 6احملتاج )
 (.17/ 3اجملموع )، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (2
 . (17/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )، (551/ 6التهذيب )، (636/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3

 (.17/ 3اجملموع )
 (.633/ 6هناية املطلب )يف النسخة )الثواب( واملثبت ما يقتضيه السياق ( (6
 (.633/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 .املرجع السابقانظر: ( (7
 (.18/ 3)اجملموع يف النسخة )خالف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (8
 (.18/ 3اجملموع )انظر: ( (1
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أن يشكل حال املوجود أنه جاهلي أم إسالمي أبن يكون  القسم الثالث:
 أو مما يضرب مثله يف اجلاهلية واإلسالم؛ فقوالن: ،أو تربا ،أو أواين /(5)حليا

 .(2)أحدمها: أنه ركاز
 ، وعلى هذا فوجهان:(6)وأصحهما: أنه ليس بركاز

 .(3)أصحهما: أنه لقطة
  .(6)والثاين: أنه حيفظه أبدا لصاحبه

كونه   ،واعلم أنه يلزم من كون الركاز على ضرب اإلسالم"قال الرافعي: 
كونه مدفوان يف   ،مدفوان يف دار اإلسالم، وال يلزم من كونه على ضرب اجلاهلية

ر بعض املسلمني بكنز جاهلي ويكنزه اثنيا فيظفر به فاجلاهلية؛ جلواز أن يظ
  .(3)"على كونه من ضرهباأحد، فاحلكم مدار على كونه من دفني اجلاهلية ال 

يعرف أنه من  وهذا مفرع على الصحيح أن الكنز الذي ال"قال النووي: 
لقطة، فأما على القول أبنه ركاز؛ فاحلكم مدار على  ،مال اجلاهلية أو اإلسالم

 .(7)"ضرب اجلاهلية
 
 
 

                                                             

 ب(./253( هناية اللوحة )(5
 (.636/ 6البيان )، (633/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 (.18/ 3اجملموع )، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
/ 2الطالبني )روضة ، (18/ 3اجملموع )، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3

287.) 
 (.551/ 6التهذيب )، (633/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.561/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 (.18/ 3اجملموع )انظر: ( (7
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  .(5)أن يوجد يف موضع مشرتك الشرط الرابع:
أو يف عمران  ،أو يف شارع ،يف موات والكنز ابلصفة املتقدمة إما أن يوجد

  .أو أرض موقوفة ،أو ملك غريه ،أو يف ملكه ،دار احلرب
فهو ركاز سواء كان مل  ،فإن وجد يف موات مل يعمره مسلم، وال ذو عهد

كالقالع العادية والقبور   ،جتر عليه عمارة قط، أو جرت عليه عمارة جاهلية
اجلاهلية، وسواء كان موات دار اإلسالم أو دار احلرب، وسواء كانوا يذبون عنه 

  .(2)أم ال
فهو كما لو وجد  ،إذا وجد يف موات يذبون عنه": (6)وقال الشيخ أبو علي

 .(3)"يف عمراهنم
جيوز أن يكون أراببه  ،إن كان عليه طابع قريب العهد"وقال املاوردي: 

فهو  ،أحياء؛ فهو غنيمة، وإن كان عليه طابع يدل على أن أراببه ليسوا أبحياء
 فوجهان: ؛(6)[نااألمر ]لواجده، وعليه مخسه، وإن أشكل 

 أحدمها: أنه غنيمة اعتبارا ابملال.
 
 

                                                             

 (.316/ 2الوسيط )انظر: ( (5
/ 6العزيز شر  الوجيز )، (636/ 6البيان )، (557/ 6التهذيب )، (37/ 2األم )انظر: ( (2

 (.255/ 6النجم الوهاج )، (12/ 3) اجملموع، (561
ْنجيهو ( (6 من قرية سنج بكسر السني املهملة  ،الشيخ أبو علي احلسني بن شعيب بن دمحم السِّ

العراق طريقيت ، أول من مجع بني بعدها نون ساكنة مث جيم وهي من أكرب قرى مرو
، تفقه على الشيخ أيب حامد، وأيب بكر القفال، من مصنفاته: شر  املختصر، وخراسان

طبقات ه(. انظر: 365وشر  تلخيص ابن القاص، وشر  فروع ابن احلداد، تويف سنة )
 .(257/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (633/ 3الشافعية الكربى للسبكي )

 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (633/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 .(572/ 53)يف النسخة )خالف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف احلاوي الكبري ( (6
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 .(2)"اعتبارا ابملوضع( 5)[ركاز]والثاين: أنه 
  .(6)فالصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لقطة ،وإن وجد بشارع 

، واملوجود ابملسجد كاملوجود (3)وقيل: إنه ركاز، وهو ما أورده الغزايل
 .(6)ابلشارع
فقد أطلق مجاعة  ،ملوك هلمـوإن وجد يف عمران دار احلرب مبوضع م 

 .القول أبنه غنيمة (8)، والشيخ أبو إسحاق(7)، وابن الصباغ(3)منهم: الصيدالين
 ،فهو غنيمة كأخذه من خزانتهم ،وقال اإلمام والغزايل: إن وجد بقهر وقتال

، وإن هإن كان وحد (55)الفيء، وأربعة ]أمخاسه لواجده[ /(1)فيكون مخسه ألهل
 ءكان يف جيش، كان مشرتكا بني اجليش، وإن وجد من غري قهر وقتال فهو يف

  .(52( )55)يستحقه أهل الفيء

                                                             

 .واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( يف النسخة )ركازا( (5
 (.572/ 53) الكبري انظر: احلاوي ( (2
 (.12/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر:  ( (6
 (.316/ 2الوسيط )انظر: ( (3
 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (551/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 (.13/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 .(2/786انظر: الشامل )( (7
 (.211/ 5املهذب ) انظر:( (8
 أ(./256( هناية اللوحة )(1

/ 6) العزيز شر  الوجيز يقتضيه السياق كما يفما  ( يف النسخة )أمخاسا واحد( واملثبت(55
 (.281/ 2) الطالبني وروضة (535

 (.633/ 6هناية املطلب )، (316/ 2الوسيط )انظر: ( (55
 (.281/ 2) الطالبني ، روضة(13/ 3اجملموع )، (535/ 6) العزيز شر  الوجيز انظر:( (52
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وهذا حممول على أن من دخل دار احلرب بغري أمان؛ ألنه "لرافعي: قال ا
مل يكن له أخذ كنزهم بقتال وال غريه كما ليس له أن خيوهنم يف  ،إذا دخل أبمان

  .أمتعة بيوهتم، وعليه الرد إن أخذ
قال: مث يف كونه فيئا إشكال؛ ألن من دخل بغري أمان وأخذ ماهلم بغري 

كان خمتلسا، وقد ذكر الغزايل أمنا   ،ن سارقا، أو جهاراكا  ،قتال، فإن أخذه خفية
، ويشبه أن يكون الفيء هو أمواهلم اليت حتصل (5)خيتص آبخذه ،يسرق وخيتلس

طالق  إيف قبضة اإلمام من غري قتال، كاجلزية دون ما أيخذه اآلحاد، ويؤيد هذا 
 .(2)"كثريين أبنه غنيمة كما مر

حياه؛ فهو ركاز، عليه مخسه، وقد وإن وجده يف ملك نفسه، فإن كان أ 
  .(6)دخل يف ملكه ابإلحياء

ختريج ملكه له به على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق  (3)]اإلمام[ ورأى
 وفيه وجهان: ؟(6)صاحبها الباب ال على قصد أخذها، هل ميلكها

 .(3)أظهرمها: ال؛ لعدم القصد
ن الكنز ميلك إوإن كان ملكه ابنتقاله إليه من غريه، فإن قلنا ابلصحيح  

 ،ويلزمه عرضه على من ملك األرض منه، فإن ادعاه ،مل حيل له أخذه ،ابإلحياء
 ،فهو له من غري ميني نص عليه، وإن مل يدعه عرض على من قبله، فإن ادعاه

                                                             

 .(62/ 7الوسيط )انظر: ( (5
 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )إىل هنا انتهى كالم الرافعي. انظر: ( (2
 (.13/ 3اجملموع )، (636/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
/ 6العزيز شر  الوجيز )مابني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (3

535.) 
 (.636/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.16/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز ): وهو املذهب. انظر( (3

اجملموع لكن يف مسألة املوات ميلكه ابإلحياء، وما جيده فيه يكون ركازا، وهو املذهب. انظر: 
(3 /16.) 
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 ، الذي أحيا األرضعرض على من قبله، وهكذا حىت ينتهي إىل ،فهو له، وإال
قام ورثته  ،فيكون له، وإن مل يدعه فإن كان احمليي أو من تلقى امللك عنه ميتا

سلم نصيب  ،مقامه، فإن قال بعض من تلقى امللك عنه هو ملورثنا وأابه بعضهم
 .(5)املدعي إليه، وفعل ابلباقي ما تقدم

فال بد من وإذا رجع املال إىل احمليي بعد أن مضى عليه سنون كثرية،  
  .(2)إخراج اخلمس الذي لزمه يوم ملكه

 وهل يلزمه ربع العشر ملا مضى من السنني يف األمخاس األربعة؟
نبين على اخلالف يف الضال واملغصوب، وكذا يف اخلمس، يقال الرافعي: 

إن قلنا: ال تتعلق الزكاة ابلعني، وإن قلنا تتعلق هبا فعلى ما تقدم يف زكاة 
  .(6)ميلك إال نصااب، وتكرر احلول عليه (3)[مل]إذا  (6)]املواشي[

من معرفته؛  /(3)وأيس ،فإن مل يعرف احمليي أو من بعده ممن انتقل امللك عنه
  .(7)فاملال لبيت املال كسائر األموال الضائعة

 .(8)أو مال ضائع يشري إىل خالف فيه ،وقال الغزايل: هو لقطة
فال يبطل اختصاصه ابلبيع،  ،فاحمليي أوىل به ،وإن قلنا: ال ميلكه ابإلحياء 

  .(1)وال ميلكه واجده
                                                             

العزيز شر  ، (633/ 6البيان )، (551/ 6التهذيب )، (632/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (5
 (.12/ 3اجملموع )، (535/ 6الوجيز )

 (.16/ 3اجملموع )، (535/ 6) العزيز شر  الوجيزانظر: ( (2
 .(261ة، والتكميل من تكملة املطلب العايل )ص:يف النسخ ما بني املعقوفني بياض( (6
 .(535/ 6) يف النسخة )ال(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3
 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 ب(./256هناية اللوحة )( (3
 (.16/ 3اجملموع )، (636/ 6البيان )، (635/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
 (.316/ 2الوسيط )انظر: ( (8
 (.16/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (1
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ال يبعد أن يبطل اختصاصه بزوال ملكه كنظريه يف الظبية، "وقال اإلمام: 
 .(2)"وجهان ،طائر يف داره، فدخل أجنيب وأخذه؛ ففي متلكه (5)عــششوكما لو 
مل ميلكه، بل يعرضه على صاحب امللك، فإن  ،وإن وجده يف ملك غريه 

 ،ينتهي إىل احمليي (6)ملن تلقى امللك عنه، وهكذا إىل ]أن[ ،فهو له، وإال ، ادعاه
 .(3)فيكون له، وإن مل يدعه على املذهب، وفيه كالم اإلمام املتقدم

  .(6)فهو ملن يف يده األرض، قاله البغوي ،وإن وجده يف أرض موقوفة
فهو له  ،ولو أقطع اإلمام إنساان أرضا، فظهر فيها ركاز"قال املاوردي: 

  .(3)"سواء وجده هو  أو غريه
ومراده ابإلقطاع أنه ملَّكه رقبتها، وقد صر  به الدارمي، وحكى وجها أنه 

 .(7)ال ميلكها إال ابإلحياء
بلغته عن أيب إسحاق املروزي أنه إذا بىن كافر بناء، وكنز فيه كنزا، و  فرع:

الدعوة، فعاند، ومل يسلم، مث أهلك وابد أهله، فوجد ذلك الكنز؛ كان فيئا، ال 
 .(8)ركازا

                                                             

فيبيض فيه، فإذا كان  يف أفنان الشجر من حطام العيدان وغريها هجيمع هو ماعش الطائر: ( (5
اتج العروس  ،(653/ 3لسان العرب )انظر:  .بل أو جدار وحنومها فهو وكر ووكنيف ج

(57 /236). 
 (.636/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 وروضة (535/ 6) ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( يف النسخة )من( واملثبت (6

 (.288/ 2) الطالبني
 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (551/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 (.13/ 3اجملموع )، (551/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 (.632/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.16/ 3اجملموع )انظر: ( (7
 (.633/ 6البيان )انظر: ( (8
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لو تنازع ابئع الدار ومشرتيها يف ركاز وجد فيها، فادعى كل  فرع اثن:
منهما أنه له دفنه فيها، أو قال البائع: ملكته ابإلحياء، أو تنازع املستعري واملعري، 

ى مع أمياهنم، رت هكذا؛ فالقول قول املشرتي واملستعري واملكرتي أو املكري واملك
فهو  ،مل يصدقوا قطعا، ولو اتفقا على أنه مل يدفنه ،فإن مل حيتمل احلال تصديقهم

 .(5)لصاحب األرض قطعا
واملستأجر، واملستعري واملعري بعد رجوع  (2)[جرؤ امل]ولو وقع النزاع بني  

جر واملعري أان دفنته بعد ما رجعت الدار إىل الدار إىل يد مالكها، فإن قال املؤ 
  .(3)بشرط اإلمكان (6)[فالقول قولهصاحبها ]

 وإن قال دفنته بعد اإلجارة واإلعارة فوجهان:
 .(6)أحدمها: القول قوله

 .(3)وأظهرمها: أن القول قول املستأجر واملستعري
ولو وجد ركازا يف ملك غريه وكان ذلك امللك مستطرقا "قال اإلمام:  

فيه خالفا ويف موضعه  "التقريب"يستوي الناس يف استطراقه، فقد ذكر صاحب 
 أتمل، وظاهر كالمه أنه أورده يف حكمني:

 

                                                             

  العزيز شر ، (633/ 6البيان )، (551/ 6التهذيب )، (637/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 (.555/ 6هناية احملتاج )، (13/ 3اجملموع )، (536/ 6الوجيز )

، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )األجري(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2
 (.13/ 3اجملموع )و 

/ 6) والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيزالنسخة،  منساقط ما بني املعقوفني ( (6
 .(215/ 2) الطالبني وضةور  (536

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )، (637/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.13/ 3اجملموع )، (637/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.13/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
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ها، فهل حيل يها وجهلنا حمييمالك األرض حمي /(5)أحدمها: إذا مل يكن
 فيه وجهان:  لواجده أخذه؟

  .(2)ألنه مل يصادف يف مكان مبا  أحدمها: ال؛
 .(3()6)"وهو الظاهر عندي"قال اإلمام: 

  :: فيه وجهان(6)واثنيهما
  .(3)لليد احلكمية ؛أصحهما: مالك األرض

  .(7)والثاين: الواجد؛ لثبوت يده على الكنز يف احلال
صدق مالك األرض بيمينه  ،فلو كان التنازع قبل إخراج الكنز من األرض

 .(8)بال خالف
ولو وجد إنسان يف ملكه ركازا، فلم يدعه، وادعاه اثنان، فصدق أحدمها؛ 

 .(1)سلم إليه، قاله ابن القطان
لو وجد إنسان ركازا، فأخرج مخسه، مث أقام رجل بينة أنه ملكه؛ كان  فرع:

له اسرتجاع الركاز من واجده مع مخسه املخرج، وللواجد أن يرجع على أهل 
                                                             

 أ(./253( هناية اللوحة )(5
 (.13/ 3اجملموع )، (638/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 (.638/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.17/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3
هذا هو االحتمال الثاين، وعلى تعبري اإلمام احلكم الثاين، ذكر املصنف فيه وجهني دون ( (6

إذا قال وإمنا اخلالف يف حكم التنازع، ف اإلشارة إىل حمل اخلالف، وذكره اإلمام حيث قال:
الواجد: كنت وضعت ه، وقال املالك: بل أان وضعته، والساحة مستطرقٌة ال منع فيها، فالقول 

 (.631/ 6هناية املطلب )انظر:  قول من؟
 (.17/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.631/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
 (.17/ 3اجملموع )، (631/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
 (.555/ 3اجملموع )انظر: ( (1
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يف أيديهم، ولو تلف يف يد اإلمام بغري تفريط؛ ضمنه يف  السهمان إن كان ابقيا
 .(5)مال الزكاة، وإن تلف بتفريط أو جناية؛ ضمنه يف ماله

 ،أو امرأة ،سواء كان رجال ،أن يكون الواجد أهال للزكاة الشرط اخلامس:
 .(2)أو سفيها ،رشيدا ،أو جمنوان ،صبيا

 .(3()6)دم يف املعدنوحكم وجوهبا يف الركاز الذي جيده العبد كما تق 
 ،وأما الكافر فال ميكن من أخذ الركاز يف دار اإلسالم كاملعدن، فإن أخذه 

 .(3)وقيل: ال ميلكه ،(6)ملكه على املذهب
، واألصح أنه ال (7)وعلى املذهب ففي وجوب حق الركاز اخلالف املتقدم 

 .(8)جيب
  

                                                             

 (.555/ 3اجملموع )، (633/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 .، (15/ 3اجملموع )، (632/ 6البيان )انظر: ( (2
   (.632/ 6احلاوي الكبري )ما جيده العبد يكون ملكا لسيده. انظر: ( (6
 .(666انظر: )ص:( (3
 (.555/ 3اجملموع )، (532/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.675/ 6هناية املطلب )، (636/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
وقد مر هناك أن مصرفه مصرف الزكوات، وال زكاة على الكافر فال جيب عليه شيء. انظر: ( (7

   .(637)ص:
 .(81-88 -73/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (8
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، (6( )2)ابن الوكيل، واختاره (5)وقيل: جيب  إذا قلنا: مصرف اخلمس الفيء
 .(6)، وال يصح(3)وحكاه ابن املنذر عن الشافعي، وزعم االتفاق عليه

 .(3)وال جيب على املكاتب على املذهب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 (.675/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
ي، وهي نسبة الباب شام عمر بن عبد هللا بن موسى اإلمام الكبري ابن الوكيلأبو حفص هو  ((2

 أصحاب يمن متقدم(، اجلانب الغريب من بغداد يفابب الشام وهي إحدى احملال إىل )
طبقات ه(  انظر: 655يف املذهب، تويف بعد سنة: ) هومن أئمة أصحاب الوجو  الشافعي،

 (.17/ 5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (375/ 6الشافعية الكربى للسبكي )
 (.552/ 3اجملموع )، (567/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.65/ 6اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر )انظر: ( (3
/ 3)  اجملموع غريب مردود". انظر:  الذي نقله ابن املنذر عن الشافعيوهذا قال النووي: "( (6

15-12.) 
 (.551/ 6التهذيب )انظر: ( (3
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 وهو زكاة الفطر الباب السادس يف النوع السادس
  .(2)، واملذهب أهنا واجبة(5)رطْ والفِّ ، ةر  طْ يقال الفِّ 

  .(3)أهنا سنة (6)احلسني بن اللبان أيب وعن
 ؟ (6)أو بغريه ،واختلفوا يف أهنا وجبت مبا وجبت به زكاة املال

                                                             

الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء الفطر لغة من فطر، قال ابن فارس: ( (5
، (655/ 3مقاييس اللغة ) ، والفطرة اخللقة. انظر:وإبرازه. من ذلك الفطر من الصوم

 .(785/ 2) الصحا 
. انظر: حاشية الشرباملسي املطبوعة مع القدر املخرج عن البدنويف اصطال  الفقهاء: هي   

 .(581/ 2إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )، (551/ 6هناية احملتاج )
زكاة  ، فمن قال زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر ومن قالةزكاة الفطر وزكاة الفطر يقال فيها 

واملعىن أهنا وجبت على اخللقة تزكية للنفس ، ، فأوجبها على الفطرة، والفطرة اخللقةةالفطر 
/ 3كفاية النبيه )،  (556/ 3) اجملموع، (638/ 6احلاوي الكبري ). انظر:  وتنمية لعملها

 .(551/ 6هناية احملتاج )، (555/ 2مغين احملتاج )، (6
/ 6البيان )، (555/ 6حلية العلماء )، (676/ 6) هناية املطلب، (655/ 5( املهذب )(2

 (.553/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )، (665
هت إليه اإلمامة انت ،البصري أبو احلسني دمحم بن عبد هللا  ابن احلسن، املعروف اببن اللبانهو ( (6

الفرائض وصنف فيه، من مصنفاته: كتاب اإلجياز يف الفرائض، نقل عنه الرافعي، تويف  علميف 
طبقات الشافعية الكربى ، (583/ 5طبقات الفقهاء الشافعية )ه(. انظر: 352سنة: )

 .(666طبقات الشافعيني )ص: ، (563/ 3للسبكي )
 كفاية النبيه،  (553/ 3اجملموع )، (533/ 6لوجيز )العزيز شر  ا، (665/ 6البيان ) انظر: ((3

(3 /7.) 
وجبت ابتداء مبا وجبت به زكاة األموال أو  أهنا الشافعي يف زكاة الفطر ( اختلف أصحاب(6

 وجبت بغريه؟ على مذهبني:
األموال من  أحدمها: وهو مذهب البغداديني أهنا وجبت ابلظواهر اليت وجبت هبا زكوات

  .الكتاب والسنة، لعمومها يف الزكاتني
احلاوي انظر: وهو مذهب البصريني، أهنا وجبت بغري ما وجبت به زكاة األموال. والثاين: 



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

364 
 

  .(5)وعلى الثاين قيل وجوهبا سابق لوجوب زكاة األموال
 .(2)أم ابلسنة؟ فيه خالف ،وهل وجبت ابلكتاب

ويف  ،عنه ىدَّ ؤ  تـ  وفيمن  ،والنظر فيها يف أربعة أطراف: يف وقت وجوهبا
 ويف قدرها. ،صفات املؤدي

 

                                                                                                                                                  

 .(3/ 3كفاية النبيه )،  (553/ 3اجملموع )، (255/ 6حبر املذهب )، (638/ 6الكبري )
قيس بن سعد بن عبادة أنه قال أمران ملا روي عن قال به البصريون من أصحاب الشافعي  ( (5

بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة فلما نزلت آية الزكاة مل أيمران ومل ينهنا.  -ملسو هيلع هللا ىلص   -رسول هللا 
 .(553/ 3اجملموع )، (638/ 6احلاوي الكبري )انظر: 

  . هذه املسألة فيها خالف على املذهبني( (2
" أمران رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصدقة  أنه قال: حلديث قيس بن سعد أهنا وجبت ابلسنة أحدمها:

فعلى هذا  ،"مل ينهنا وحنن نفعلهاالفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة مل أيمران، و 
فرض زكاة الفطر  -ملسو هيلع هللا ىلص   -الداللة على وجوهبا من طريق السنة حديث ابن عمر أن النيب 

متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد ذكر وأنثى من   ضان على الناس صاعا منمن رم
 املسلمني.
أهنا وجبت بكتاب هللا وإمنا البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها بيان األموال والثاين: 
  .املزكيات

( يف مسانيد 26836  (232/ 61)وحديث ابن سعد أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
( ابب صدة الفطر، كتاب 5828  (686/ 5) هسننقيس بن سعد، وأخرجه ابن ماجة يف 

( فرض صدقة الفطر قبل نزول 2218  (61/ 6الكربى )الزكاة، وأخرجه النسائي يف سننه 
 (232/ 61)الزكاة، كتاب الزكاة، قال عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي يف هامش مسند أمحد 

(، 5656  (565/ 2صحيح ) يف البخاريوحديث ابن عمر أخرجه  إسناده صحيح،
(، 183  (377/ 2مسلم ) هصحيح ابب صدقة الفطر، كتاب الزكاة، وأخرجه مسلم يف

 ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر، كتاب الزكاة. 
/ 3اجملموع )، (255/ 6حبر املذهب )، (631-6/638احلاوي الكبري ): املسألة يف انظرو 

 .(3/ 3كفاية النبيه )،  (553
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 يف وقت وجوهبا :األول
 وفيه ثالثة أقوال:

 .(5)اجلديد الصحيح أهنا جتب بغروب مشس ليلة العيد 
 .(6)العيد /(2)والقدمي أهنا جتب بطلوع فجر يوم 
  .(3)، وأنكروه(6)أهنا جتب هبما (3)والثالث خرجه ابن القاص 

الشمس ليلة العيد؛ وعلى األقوال كلها لو مات ولده، أو عبده قبل غروب 
 .(7)مل جتب فطرته

أو  ،أو غريمها ،أو شراء ،إبرث ،ولو ولد له ولد بعد الغروب، أو ملك عبدا
أو نكح امرأته؛ مل جتب فطرهتم على اجلديد، وال على الثالث، وجتب  ،أسلم عبده
 .(8)على القدمي

                                                             

 .(526/ 3اجملموع )، (533/ 6) العزيز شر  الوجيزانظر:  .وهو املذهب ((5
 ب(./253( هناية اللوحة )(2
اللباب ، (526/ 6التهذيب )، (682/ 6هناية املطلب )، (635/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6

 (.526/ 3اجملموع )، (636/ 6البيان )، (572يف الفقه الشافعي )ص: 
من  ،تفقه على أيب العباس بن سريج ،الطربي هو أبو العباس أمحد بن أىب أمحد بن القاص (3)

ه(. انظر: طبقات 666مصنفاته: التلخيص، واملفتا ، وأدب القاضي، وغريها، تويف سنة: )
 (.235-235(، طبقات الشافعيني )ص: 61/ 6الشافعية الكربى للسبكي )

اللباب يف الفقه الشافعي )ص: ، (526/ 6التهذيب )، (682/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
كفاية ،  (527/ 3اجملموع )، (536/ 6  الوجيز )العزيز شر ، (633/ 6البيان )، (572

 (.65/ 3النبيه )
 ."قال الصيدالين: وهذا القول خرجه صاحب التلخيص، واستنكره األصحابقال الرافعي: "( (3

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز ) انظر:
 (.656/ 5املهذب )انظر: ( (7
كفاية ،  (527/ 3اجملموع )، (536 /6العزيز شر  الوجيز )، (682/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8

 (.65/ 3النبيه )
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ده؛ ولو مات ولده أو عبده أو زوجته ليلة العيد أو بت طالقها أو ارتد عب
 .(5)على اجلديد مل جتب فطرهتم على القدمي وال على الثالث، وجتب

ولو أسلم كافر قبل الغروب ومات بعده وجبت فطرته على اجلديد، وال 
  .(2)جتب على القولني اآلخرين

مث عادا قبل طلوع  ،مث زاال بعده ،ولو وجد الطالق أو الردة قبل الغروب
 .(6)الفجر؛ فال فطرة على األقوال كلها

لو زال ملكه عن العبد بعد الغروب وعاد إليه قبل طلوع الفجر؛ وجبت و  
  .(3)فطرته عليه على اجلديد والقدمي

وأما على الثالث ففيها وجهان ينبنيان على اخلالف املشهور يف أن الزائل 
، ومها كالوجهني فيما إذا زال ملك الولد (6)العائد كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد

 .(7)؟ واألصح أهنا جتب(3)ه له أبوه مث عاد، هل ألبيه أن يرجععما وهب
مث ملكه من املشرتي بعد طلوع الفجر؛ ففطرته  ،لو ابع عبده بعد الغروبو 

على البائع على اجلديد، وعلى املشرتي على القدمي، وال جتب على واحد منهما 
 .(8)على الثالث

                                                             

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز ) (526/ 6التهذيب )انظر: ( (5
 (.527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.62/ 3ة النبيه )كفاي،  (527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
إذا قال لعبده: إذا جاء فيما  -رمحه هللا-هذه القاعدة فيها خالف منشأه القوالن للشافعي ( (6

 . انظر:مث جاء رأس الشهر ففي العتق قوالن -رأس الشهر فأنت حر، مث ابعه، مث اشرتاه
 (ا.578/ 2املنثور يف القواعد الفقهية )، (273/ 5األشباه والنظائر للسبكي )

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )، (686/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7
 (.527/ 3اجملموع )انظر: ( (8
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على اجلديد،  (5)ففطرته واجبة يف تركته ،ولو مات مالك العبد ليلة العيد 
 فيه وجهان: ،، وعلى الثالث(2)وعلى الوارث على القدمي

 .(6)أصحهما: ال جتب على واحد منهما
تفريعا على القدمي أن الوارث يبين على حول  ؛والثاين: جتب على الوارث

 .(3)املوروث
ج لصالة ومىت وجبت الفطرة، فاألفضل أن خيرجها يوم العيد قبل اخلرو 

  .(6)العيد
  .(3)وقال البغوي: وليلة العيد

  .(7)وجيوز إخراجها يف يوم العيد كله
  .(8)وقال القاضي الطربي: يكره أتخريها إىل بعد الصالة

  .(1)وهو خالف األفضل :يجينوقال البند
  .(55)وقضاها ،عصى ،وال جيوز أتخريها عن اليوم، فإن أخر

                                                             

 أو مال. ،أو اختصاص ،وحد قذف ،من حق كخيار ه امليتهي ما خيلفالرتكة اصطالحا: ( (5
 .  (3/ 3هناية احملتاج )، (7/ 3مغين احملتاج ) ،(682/ 3)  حتفة احملتاج انظر: 

 (.527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.527/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )، (686/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )، (637/ 6البيان )، (558/ 6حلية العلماء )انظر: ( (6

(3 /528.) 
 (.521/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 (.528/ 3اجملموع )انظر: ( (7
 (.66/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (8
 .انظر: املرجع السابق( (1

 (.528/ 3اجملموع )، (638/ 6البيان )، (565/ 6التهذيب )انظر: ( (55



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

368 
 

 ومن أي وقت جيوز؟ ،(5)وجيوز تعجليها قبل وجوهبا
 فيه ثالثة أوجه: 

 .(6)/(2)أصحها: يف مجيع رمضان
 .(3)والثاين: من طلوع فجر أول يوم من رمضان

 ، وقد تقدم يف ابب اخللطة.(6)والثالث: يف مجيع السنة
 فروع:
دخل وقت الوجوب فادعى أنه كان أعتق هذا العبد قبله، وأنكر  األول:

العبد؛ عتق، وال يسقط عن السيد زكاة الفطر، خبالف ما لو قال: بعت املال من  
كافر قبل احلول، أو وقفته على زيد؛ فإنه يقبل قوله؛ ألنه ال ينقل الزكاة إىل غريه 

 .(3)بل يسقطها
هل هالل شوال فعني احلرية يف  لو أعتق أحد عبديه مبهما مث الثاين:

 أحدمها، فهل عليه فطرته؟
أو  ،وقت اإلعتاق (8)[من]ينبنيان على أن احلرية حتصل  (7)فيه وجهان

 .(1)التعيني

                                                             

 (.527/ 3اجملموع )، (637/ 6البيان )انظر: ( (5
 أ(./257( هناية اللوحة )(2
 (.528/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.528/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 .انظر: املرجع السابق( (6
 (.253/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
انظر: املرجع  عليه زكاة فطر احملكوم برقه دون اآلخر( أحدمها: عليه زكاة فطرمها، والثاين: (7

 .السابق
 (.253/ 6حبر املذهب )ما يقتضيه السياق كما يف ( يف النسخة )مىت( واملثبت (8
 (.253/ 6حبر املذهب )انظر: ( (1
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لو وهب له عبد، فقبل، فأهل شوال قبل أن يقبضه، فاملذهب أنه  الثالث:
ن أنه ملكه اب ،وقيل: إذا قبضه ،ال ميلكه إال ابلقبض؛ فتكون فطرته على الواهب

 .(5)ابلعقد؛ فتكون فطرته على املتهب، وهو بعيد
دخل وقت الوجوب وعنده من يلزمه فطرته، فمات قبل إمكان  الرابع:

 األداء، فوجهان:
 أحدمها: تسقط كزكاة املال.

 .(6( )2)واثنيهما: ال، ككفارة الظهار
لو أخرج زكاة عبده قبل الغروب مث ابعه؛ لزم املشرتي فطرته، ولو  اخلامس:

 مات، فهل يلزم ورثته فطرته؟
 .(3)فيه قوالن

 
 
 

                                                             

/ 3اجملموع )، (527/ 6التهذيب )، (675/ 6احلاوي الكبري )، (38/ 2األم )انظر: ( (5
568.) 

النظم ، (258الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:  ر. انظر:مأخوذ من الظه لغة: الظهار ((2
 (585/ 2املستعذب )

أنت علي كظهر أمي أي ظهرك حمرم علي كتحرمي  والظهار اصطالحا: أن يقول لزوجته
 .(21/ 6)  مغين احملتاج  ،(355/ 55) احلاوي الكبري. انظر: ظهرها

هو تشبيه زوجته، أو ما عرب به عنها، أو جزء شائع منها، الظهار: وعرفه اجلرجاين: أبن   
بعضو حيرم نظره إليه من أعضاء حمارمه، نسًبا أو رضاًعا، كأمه وابنته وأخته. التعريفات )ص: 

533). 
 (.523/ 3اجملموع )، (523-526/ 6التهذيب )، (656/ 5املهذب )انظر: ( (6
مث مات جيوز عن  ،إذا عجلها  زكاة املالقوالن خمرجان، ونص يفقال صاحب البحر: فيه ( (3

 (.66/ 3كفاية النبيه )،  (253/ 6حبر املذهب )انظر:  .ورثته
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 الطرف الثاين يف املؤدى عنه
  .(5)واإلنسان قد يؤدي الفطرة عن نفسه، وقد يؤديها عن غريه

 .(2)مل تلزمه فطرته ،ولو تربع إنسان بنفقة أجنيب
اإلنسان هبا يف نفقة غريه ثالث: القرابة، والنكا ، واجلهات اليت يصري 

  .(6)وامللك، وهي كلها تقتضي وجوب الفطرة يف اجلملة تبعا للنفقة
ال جتب فطرته،  ،جتب فطرته، ومن ال جتب نفقته ،فكل قريب جتب نفقته

فغري األصول والفروع من األقارب كاإلخوة وبنيهم واألعمام وبنيهم واألخوال 
 .(3)ب فطرهتموبنيهم ال جت

ال جتب نفقتهم وال فطرهتم؛  ،وأما األصول والفروع فإن كانوا موسرين 
فيخرج األب واجلد فطرة الطفل واجملنون من ماهلما، وإن كانوا معسرين، فمن كان 

ففي  ،(3)ومن جترد عن هذه ،(6)منهم صغريا، أو زمنا، أو جمنوان؛ وجبت نفقته
 نفقته طريقان:

 .(7)أحدمها: فيها قوالن
 
 

                                                             

 (.533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 (.666/ 6البيان )انظر: ( (2
 (.553/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )، (673/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
العزيز شر  الوجيز ، (662/ 6البيان )، (525/ 6التهذيب )، (318/ 2)الوسيط انظر: ( (3

 (.553/ 3اجملموع )، (538/ 6)
العزيز شر  ، (666/ 6البيان )، (525/ 6التهذيب ) ،(252/ 6حبر املذهب ) انظر:( (6

 (.553/ 3اجملموع )، (538/ 6الوجيز )
 (.256/ 6حبر املذهب ) أي: كان صحيحا معسرا. انظر:( (3
 (.538/ 6العزيز شر  الوجيز )، (666/ 6البيان )، (256/ 6حبر املذهب ) انظر:( (7
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  .(5)والثاين: القطع بوجوهبا لألصول
واستثين من ذلك  /(6) ،(2)وحكم الفطرة حكم النفقة وفاقا وخالفا

 مسألتان:
فوجد قدر قوته ليلة العيد ويومه، ففي  ،لو كان له ابن صغري األوىل:

 وجوب فطرته على أبيه وجهان:
، خبالف (3)أهنا جتب (6)، وجزم به مجاعة(3)أحدمها: وهو قول ابن احلداد

ما إذا كان الولد الكبري يف نفقة أبيه إلعساره مع زمانه أو جنون، أو إلعساره 
يف وجوب النفقة؛ فإن فطرته ال جتب، وال  (7)[و]خاصة إن اكتفينا ابإلعسار 

 .(8)على ابنه قطعا
 .(1)واالستثناء على الوجه األول ،وأظهرمها: أهنا ال جتب 

لزمه نفقة زوجة أبيه املعسر على املذهب، ويف وجوب تاالبن  الثانية:
 فطرهتا وجهان:( 55)[يف]و ،إعفافه

                                                             

هؤالء فرقوا بني األب واالبن فقالوا إن االبن إن كان صحيحا معسرا، فليس على األب ( (5
/ 6حبر املذهب )فطرته، وإن كان األب صحيحا معسرا، جيب على االبن فطرته. انظر: 

 (.216/ 2روضة الطالبني )، (538/ 6)العزيز شر  الوجيز ، (256
 (.538/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 ب(./257( هناية اللوحة )(6
 (.25/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (3
/ 6العزيز شر  الوجيز )، (311/ 2الوسيط )منهم الصيدالين، والشيخ أبو دمحم. انظر: ( (6

531.) 
 (.531/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 (.531/ 6) الواو كأهنا زائدة، ويدل عليه ما يف العزيز شر  الوجيز( (7
 (.553/ 3اجملموع )انظر: ( (8
 (.216/ 2روضة الطالبني )، (553/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (1

 .ما بني املعقوفني يف اهلامش مع اإلشارة إليه( (55
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 .(5)لزمه، وصححه مجاعةتأحدمها: 
  .(6)لزمهتال  (2)واثنيهما: عند الرافعي

، وبنامها السرخسي على اخلالف يف أهنا (3)وجيراين يف فطرة مستولدة األب
 .(6)لة أو حتمالأصاجتب على االبن 

وأما االبن فال يلزم األب نفقة زوجته وال فطرهتا؛ إذ ال جيب عليه 
 .(3)إعفافه

وال على أبيه، ولو خرج بعضه قبل  ،ال جتب فطرة اجلنني ال يف ماله فرع: 
 .(7)غروب الشمس ليلة العيد وبعضه بعده

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

البيان ، (311/ 2الوسيط )، (673/ 6املطلب )هناية منهم اإلمام، والغزايل، والعمراين انظر: ( (5
(6 /663.) 

 .(5/633انظر: احملرر )( (2
 (.216/ 2روضة الطالبني )، (553/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.538/ 6العزيز شر  الوجيز )، (673/ 6هناية املطلب ) انظر:( (3
 (.523-3/526)اجملموع ورجح السرخسي أهنا جتب عليه حتمال. انظر: ( (6
 (.663/ 6البيان )انظر: ( (3
 (.561/ 3اجملموع )، (562/ 6العزيز شر  الوجيز )، (525/ 6التهذيب )انظر: ( (7
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حكى املاوردي عن بعضهم أنه لو اشرتى أابه ومل يقبضه ومل يؤد  فرع اثن:
]وال  الثمن فاستهل هالل شوال بعد انقضاء اخليار أن فطرته ال جتب على االبن،

قال: وهو خالف املنصوص، واملذهب أنه إن كان البيع الزما؛  (5)يعتق عليه[
فعلى أقوال امللك  ؛رفإن كان فيه خيا عتق، ولزمته الفطرة سواء أدى مثنه أم ال،

 .(6)، فمن قضي له به؛ لزمته الفطرة(2)يف زمن اخليار
لو أيسر األب املعسر بعد وجوب الفطرة على االبن وقبل  فرع اثلث:

 .(3)إخراجها؛ استقرت عليه
 ؛ب على الزوج املوسر احلر فطرة زوجته املسلمةجي ،الزوجة :اجلهة الثانية 

 .(6)أو مكاتبة،أو أمة  ،حرة ،أو موسرة ،حيث جتب نفقتها سواء كانت معسرة
  

                                                             

 (.568/ 3اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (5
 زمن اخليار ثالثة أقوال: ويف من ميلك املبيع يف( 2)

 امللك للبائع، فعلى هذا جتب الفطرة عليه. إن األول:القول 
 امللك للمشرتي، فعلى هذا جتب الفطرة على املشرتي. إن القول الثاين:

امللك موقوف، فإن مت البيع فزكاة الفطر على املشرتي، وإن مل يتم فعلى  إن القول الثالث:
 .(633/ 6احلاوي الكبري ) انظر: البائع.

 (.568/ 3اجملموع )، (633/ 6كبري )احلاوي ال انظر:( (6
وإذا أهل شوال، وله أب معسر فقبل أن خيرج االبن فطرته أيسر والبغوي فصل فيه فقال: "( (3

إذا قلنا: الوجوب يالقي األب، فعليه فطرة نفسه، وال جيب على االبن. وإن قلنا:  -األب 
 (.523/ 6)التهذيب انظر:  يالقي االبن ابتداء، فعلى االبن فطرة األب.

 (.635/ 6البيان )، (525/ 6التهذيب )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
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؛ مل (6)أو انشزة ،(2)عدة وطئ شبهة (5)]يف[لكوهنا  ؛فإن مل تلزمه نفقتها
  .(3)جتب فطرهتا عليه بل عليها

طالقهم إفمقتضي  ،بينه وبينها وقت الوجوب (6)[حيل]لكن  ،ولو مل تنشز
  .(7()3) وجوهبا عليه كاملريضة

  .(1)والضال ،املغصوب فيه اخلالف يف العبدن اابن عبد (8)]وطرد[
فال نفقة هلا / (55)ويتأيد هذا أبهنا لو وطئت بشبهة فاعتدت" :قال النووي

يف العدة لفوات التمكن بسبب اندر خبالف املرض، وكذا لو حبست يف دين؛ 
 .(55)"سقطت نفقتها

                                                             

 بشبهة وطئت لو ففيه )أبهنا (557/ 3) ما بني املعقوفني كأنه ساقط، والتكميل من اجملموع( (5
 .وغريه( البغوي به صر  العدة مدة يف هلا نفقة ال عنها فاعتدت

إعانة انظر:  .جل من ال حتل له بظن أهنا زوجته أو أمتهوطء الشبهة: هو أن جيامع الر ( (2
 .(77/ 6الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )

بغري إذنه من منزله، أو متنعه من التمتع هبا،  أبن خترج ة زوجهاارجة عن طاعالناشزة: هي اخل( (6
 .(322/ 6إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ) انظر: .أو تغلق الباب يف وجهه

 (.553/ 3اجملموع )، (522/ 6التهذيب )، (666/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.557/ 3) يف النسخة )حايل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف اجملموع( (6
 .(553/ 3)هنا زايدة كلمىت )وعليه(، ويدل عليه ما يف اجملموع ( (3
 (.553/ 3)انظر: اجملموع ( (7
 (.557/ 3) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف اجملموع( (8
قال الرافعي يف وجوب فطرة العبد املغصوب والضال طريقان: أحدمها: أن فيه قولني. والثاين ( (1

العزيز وهو األصح وجوب فطرهتما، فعلى هذا جتب فطرة املرأة اليت حيل بينه وبينها. انظر: 
 (.563/ 6شر  الوجيز )

 أ(./258( هناية اللوحة )(55
 (.557/ 3اجملموع )انظر: ( (55
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ولو كان الزوجان صغريان أو أحدمها؛ ففي وجوب النفقة خالف 
، واألصح وجوب نفقة الكبرية عليه والصغرية سواء كان (2)يف اببه (5)[مشهور]

 .(6)زوج الصغرية صغريا أو كبريا
 ،وإن كانت الزوجة أمة، فإن سلمها السيد ليال وهنارا؛ وجبت نفقتها

وإن مل يسلمها إال ليال؛ ففي وجوب نفقتها على زوجها ثالثة ، (3)وفطرهتا قطعا
 أوجه:

  .(6)نفقتها، والفطرة اتبعة للنفقةاثلثها: جتب عليه 
مل تستقر فطرهتا يف  ،، فإن كانت معسرة(3)[معسرا]ولو كان زوج احلرة 
  .(7)ذمته، وإن استقرت نفقتها

 وإن كانت موسرة، فهل يلزمها فطرة نفسها؟ 
تبني يل أن أوجبها يال أرخص هلا يف تركها، وال ": "املختصر"قال يف 

  .(1)"جتب فطرهتا على سيدها ،لو زوج أمته من معسر"وقال أيضا: ، (8)"عليها
 ا طريقان:مولألصحاب فيه

 أصحهما: أن يف املسألتني قولني:

                                                             

 .(557/ 3) يف النسخة )املشهور( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف اجملموع( (5
أي يف ابب النفقات، والفطرة اتبعة للنفقة. انظر: اجمللد التاسع من املخطوط، نسخة متحف ( (2

 ./ب(557طوبقبوسراي إسطنبول تركيا )
 (.557/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.522/ 6التهذيب )، (352/ 6ة املطلب )هناي، (565/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (3
 (.557/ 3اجملموع )انظر:  ((6
 اللغة. واعدحسب ق واملثبت ما يقتضيه السياق( يف النسخة )معسر( (3
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (526/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 (.565/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (8
 .انظر: املرجع السابق( (1
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 .(5)امأحدمها: ال جتب فطرهت
  .(2)وعلى السيد ،واثنيهما: جتب على احلرة

 .(6)ومنهم من مل يبنهما على شيء
ومنهم من بنامها على أصل خمتلف فيه، وهو أن الفطرة الواجبة على 

حملها عنه املؤدي، أم جتب على املؤدي تالقي املؤدى عنه مث يتاإلنسان عن غريه 
 ابتداء؟

إهنما مستنبطان من كالم  :، وقيل(6)قوالن :، وقيل(3)فيه وجهان
 :(3)الشافعي

ا املؤدي وهو أصحهما: أهنا جتب على املؤدى عنه، مث يتحمله
 .(7)منصوص

  .(8)والثاين: جتب على املؤدي ابتداء
 
 

                                                             

 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (526/ 6التهذيب )، (671/ 6هناية املطلب )انظر: ( (5
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((2

 .(526/ 3اجملموع )واملذهب أهنا جتب على سيد األمة دون احلرة. انطر: 
/ 6البيان )، (652/ 5املهذب )أصحاب القولني املتقدمني مل يبنهما على شيء. انظر: ( (6

636.) 
 (.633/ 6البيان )، (652/ 5املهذب )قاله صاحب املهذب، والعمراين. انظر: ( (3
 (.526/ 3اجملموع )، (526/ 6التهذيب )قاله البغوي، والسرخسي. انظر: ( (6
 (.526/ 3اجملموع )، (678/ 6هناية املطلب )قاله إمام احلرمني وغريه. انظر: ( (3
 (.526/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (7
العزيز شر  ، (633/ 6البيان )، (526/ 6التهذيب )، (671/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8

 (.531/ 6الوجيز )
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، وذكر (5)وهذا اخلالف جار فيمن يؤدي عن غريه من زوج وسيد وقريب
ن طوائف من احملققني خصوه بفطرة الزوجة خاصة، وجزموا يف نفقة أاإلمام 

وهو ، (2)واختار ذلك واستبعد األول ،ءاالقريب واململوك بوجوهبا على املؤدي ابتد
، ويف كفارة اجلماع يف هنار (6( )3)العاقـــلةعلى  (6)الـــديةنظري اخلالف يف وجوب 

  .(7)، إذا قلنا جتب كفارة واحدة(3)رمضان
 
 
 

                                                             

 (.526/ 3اجملموع )، (531/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 (.671/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
ملال الذي هو بدل النفس ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه االدية لغة مأخوذ من  ((6

 وفاؤها حمذوفة واهلاء عوض واألصل ودية مثل وعدة.
، (363/ 2املصبا  املنري )انظر:  شرعا مال وجب على حر جبناية يف نفس أو غريها.الدية: 

 .(216/ 6مغين احملتاج )، (365/ 8)  حتفة احملتاج 
  : مأخوذ من العقل، وهو الدية.لغة ( العاقلة(3

النظم طالحا: هم عصبة الرجل الذي يرثون منه غري األصول والفروع. انظر: والعاقلة اص
 .(668/ 6مغين احملتاج ) ،(23/ 1حتفة احملتاج )، (266/ 2)  املستعذب 

هذه املسألة )أن وجوب الدية يالقي اجلاين ابتداء، مث يتحمله العاقلة، أو جتب على العاقلة ( (6
ابتداء( وقع فيها اخلالف على قولني، ورجح النووي أن الوجوب يالقي اجلاين أوال مث يتحمله 

 (.667/ 1روضة الطالبني )، (235/ 6املهذب )العاقلة.  انظر: 
ع الرجل زوجته يف هنار رمضان فاملذهب أن الواجب كفارة واحدة، هذه املسألة وهي: إذا جام( (3

فهل هي عليه فقط، أو عليهما، وهو يتحمل عنها؟ وقع فيها اخلالف على قولني، أحدمها: 
انظر:  ا جتب عليها، والزوج يتحمل عنها.أن الكفارة ال جتب على الزوجة. والثاين أهن

 (.227 /6العزيز شر  الوجيز )، (538/ 6التهذيب )
 (.685-685/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
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 ؟(6)احلـــوالةأم ك ،(2)الضــمانأهو ك ،(5)ابلتحمل هنا: وحيث قلنا
وهو غريب، ومقتضى كالم الشافعي واجلمهور  ،(3)ذكر الروايين فيه قولني

  .(3)، وجزم السرخسي مبقابله(6)أنه كاحلوالة
فهو كالضامن، وإن  ،يتحمل (7)[نه]إيجي والروايين: إن قلنا: نوقال البند

  .(8)فهو كاحملال عليه ،قلنا: الوجوب يالقيه

                                                             

/ 3اجملموع ) ، و(565/ 6العزيز شر  الوجيز )هنا كلمة )ضمن( زائدة ويدل عليه ما يف ( (5
526.) 

  .التزمته ، أي:ضمنت املال وبه ضماان فأان ضامن وضمني، مأخوذ من االلتزام: لغة الضمان( (2
ويسمى ملتزم  ،وعلى العقد احملصل لذلك ،والعنييطلق على التزام الدين والبدن  :وشرعا

/ 6) حتفة احملتاج، (633/ 2املصبا  املنري ) . انظر:وزعيما ،ومحيال ،وضمينا ،ذلك ضامنا
 .(518/ 6مغين احملتاج )، (235

 .التحول واالنتقال لغة: وحكي كسرها، بفتح احلاء ( احلوالة(6
، ويطلق على انتقاله من ذمة إىل إىل ذمة شرعا عقد يقتضي حتول دين من ذمةاحلوالة: و   

/ 6مغين احملتاج )، (223/ 6حتفة احملتاج )، (273/ 5النظم املستعذب )انظر:  .أخرى
581). 

 والفرق بينهما: أن ذمة احمليل تربأ ابإلحالة، وال تربأ ذمة املضمون عنه ابلضمان.
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (257/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
هذا كالم النووي فهو غرب نقل الرافعي والروايين، وقال إنه كاحلوالة، فتربأ ذمة احمليل، وهي ( (6

 .(526/ 3اجملموع )انظر:  .الزمة على حتمَّل عنه
أداها املتحمل عنه قال النووي وجه القول ابلضمان، وما جزم به السرخسي حممول على ما لو ( (3

ملا  ،ولوال أنه كاملضمون عنه ،وسقطت عن املؤدي ،أجزأه على هذا القول ،بغري إذن املؤدي
 .(526/ 3اجملموع )انظر: أجزأه. 

 يف اهلامش مع اإلشارة إليه يف هذا املوضع. ةنه( مكتوبإ( كلمة )(7
 (.53/ 3كفاية النبيه )،  (257/ 6حبر املذهب ) انظر:( (8
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/ (5)إذا عرف ذلك، فإن قلنا: الوجوب يالقي املؤدى عنه أوال؛ جتب الفطرة
مل جتب  ،على الزوجة وعلى سيد األمة، وإن قلنا: الوجوب يالقي املؤدي ابتداء

  .(2)على واحد منهما
أو احلوالة؛  ،وبناه املاوردي على اخلالف يف أن التحمل بطريق الضمان

 .(6)اين ال جتب عليهما، وعلى األول جتبفعلى الث
؛ فتجب الفطرة على سيد (3)يف املسألة تقرير النصني :والطريق الثاين

دون احلرة، وال فرق يف جراين الطريقني يف حق احلرة بني أن يكون  ،األمة
 .أو طارائ ،اإلعسار مقاران للعقد

يلزمها، فأخرجتها، فإن قلنا: ال يلزمها، استحب هلا أن خيرجها، وإن قلنا 
  .(6)مث أيسر الزوج؛ مل ترجع هبا عليه على املذهب

 .(7)، قال النووي وغريه: وهو شاذ مردود(3)ترجع هبا :وقال املاوردي
ولو كانت الزوجة املوسرة حتت مكاتب، فاملشهور أنه ال جتب عليه فطرته 

قوالن مرتبان على زوجة املعسر، وأوىل أبن  ،وال فطرهتا، ويف وجوب فطرهتا عليها
 .(8)جتب عليها

                                                             

 ب(./258( هناية اللوحة )(5
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (636/ 6البيان )، (526/ 6ب )التهذيانظر: ( (2
 (.666/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
ب عليه، وفطرة األمة املزوجة من املعسر، جت اإلمام يف فطرة زوجة املعسر أهنا ال عليهما نص ( (3

 (.565/ 8خمتصر املزين )أهنا جتب علي سيدها. انظر: 
 .(213/ 2روضة الطالبني )وصحح النووي هذا الطريق. انظر: 

 (.526/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.666/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.526/ 3اجملموع )انظر: ( (7
 (.355/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
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سواء قلنا جتب عليها أم  ،وليس للزوجة مطالبة الزوج إبخراج الفطرة عنها
  .(5)واململوك ،أو احلوالة، وكذا القريب ،ال، سواء قلنا بطريق الضمان

أو جتب  ،تحملهايويف القريب خالفا بناه على أنه  ،وذكر بعضهم فيها
أو مكره، هل له  ،وهو انئم ،ويصري كما لو حلق حالل شعر حمرم ،عليه ابتداء

 .(2)مطالبة احلالق إبخراج اجلزاء
 فروع

نه إقلنا  (6)[إن]جاز قطعا،  ،إذا أخرج الزوج فطرة زوجته دون إذهنا األول:
 ، وإن أخرجتها مع يساره دون إذنه؛ ففي إجزائها طريقان:(3)متحمل

 ،أو حتمال ،(6)]أصالة[أصحهما وأشهرمها: أنه مبين على أهنا جتب عليه 
 .(7)وعلى الثاين: ال، (3)وهو األصح املنصوص ،فعلى األول جتزئ

 .(8)زئ مطلقاجيوالطريق الثاين: القطع أبنه ال 
جاز قطعا كما لو قال ألجنيب أخرج فطريت عين، وكذا  ،وإن أخرجتها إبذنه

 .(1)حكم القريب إذا تكلف إخراج فطرته ابستقراض أو غريه
 
 

                                                             

 (.535/ 3اجملموع )، (257/ 6حبر املذهب )،  (635/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (5
 (.53/ 3كفاية النبيه )،  (253/ 6حبر املذهب )نظر: ا( (2
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )وإن(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
 (.526/ 3اجملموع )، (565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (671/ 6هناية املطلب ) انظر:( (3
 (.671/ 6هناية املطلب )السياق كما يف  يف النسخة )إحالة(، واملثبت ما يقتضيه( (6
 (.216/ 2روضة الطالبني )، (523/ 3اجملموع )، (671/ 6هناية املطلب ) انظر:( (3
 (.216/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (7
  (. 526/ 3اجملموع )انظر: ( (8
 (.216/ 2روضة الطالبني )انظر: ( (1
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 .(5)جيزئ قطعا ،وهنا طريق اثلث: أنه
  .(2)زئه قطعاجيمل  ،ولو أخرج إنسان فطرة أجنيب من مال نفسه بغري إذنه

ا مذين ال يلزمهلال ،واجملنون ،وجيوز لألب واجلد أن خيرجا فطرة الصيب
  .(6)إال إبذن القاضي ،والقيم ،نفقتهما؛ ليسارمها، وال جيوز ذلك للوصي

 .(3)"عندي أنه جيوز هلما"وقال الروايين: 
الرجعية جتب فطرهتا على زوجها كنفقتها، وأما البائن فإن مل تكن  الثاين:

كانت حامال ، وإن  (3)نفقتها /(6)كما ال جتب  ،فال جتب عليه فطرهتا ،حامال
 فطريقان:

أهنا جتب عليه   ،(7)واإلمام علي، أحدمها: وهو الراجح عند الشيخ أيب
 .(8)أو للحامل ،سواء قلنا النفقة للحمل ،كنفقتها

 ،أنه مبين على اخلالف يف أن النفقة للحمل (1)والثاين: وجزم به األكثرون
  .(55)وهو األصح ،أو للحامل؛ فعلى الثاين جتب عليه

 
                                                             

وبه قطع املاوردي أن إخراج القريب  :يق الثالثوالطر قطع املصنف ابجلواز لكن قال النووي: "( (5
. فوجهان ،وإال ،أجزأ ،وأما الزوجة فإن استأذنت ،سواء استأذن أم ال ،جيزئ بال خالف

 (.523/ 3) اجملموعانظر: 
 (.563/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 .انظر: املرجع السابق( (6
 (.252/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 أ(./251( هناية اللوحة )(6
 (.565/ 6العزيز شر  الوجيز )، (525/ 6التهذيب )، (666/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (3
 (.355/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
 (.562/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
 (.525/ 6التهذيب )، (666/ 6احلاوي الكبري )منهم املاوردي، والبغوي انظر: ( (1

 (.216/ 2روضة الطالبني )، (562/ 6شر  الوجيز )العزيز وهو املذهب. انظر: ( (55
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 .(2)على اخلالف املذكور اتفاقا (5)ة[مبني]ت أمة؛ ففطرهتا فإن كان
دمها؛ لزم خي م يف العادة، وهلا خادم مملوكد  الثالث: لو كانت الزوجة ممن خت ْ 

اإلمام، فقال: األصح  ذ، وش(3)، وقطع به األصحاب(6)الزوج فطرته، نص عليه
  .(6)عندان أنه ال يلزمها

 .(3)لزمه فطرهتايمل  ،وإن أخذها بكراء حرة كانت أو أمة
أما لو كانت ال ختدم عادة؛ فال يلزم الزوج هلا خادم، فإن استخدمت 

 .(7)لزمه فطرته كما ال يلزمه نفقتهيخادما؛ مل 
: ملك اليمني؛ فيجب على السيد إخراج فطرة كل مملوك له اجلهة الثالثة

؛ فال مسلم ابق حتت تصرفه سواء كان للنفقة أو للتجارة، وال جتب يف كسبه
  .(8)جتب فطرة الرقيق الكافر

وفيه وجه أهنا جتب بناء على أن الوجوب يتعلق ابلسيد أوال، وهو من 
 .(1)والعبد املرتد ،يف الزوجة والقريب الكافرين ي  رِّ جوأ   ،أهله

 

                                                             

 (.216/ 2) الطالبني يف النسخة )مبين( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف روضة( (5
، وهو املذهب. انظر: وإن قلنا: للحامل وجبتا ،النفقة للحمل فال نفقة وال فطرة :( فإن قلنا(2

 (.216/ 2روضة الطالبني )، (562/ 6العزيز شر  الوجيز )
 (.565/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (6
 (.213/ 2روضة الطالبني )، (635/ 6البيان ) ،(525/ 6التهذيب )انظر: ( (3
 (.677/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.213/ 2روضة الطالبني )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.673/ 6هناية املطلب )، (663/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7
التهذيب ، (677/ 6هناية املطلب )، (655/ 5املهذب )، (665/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (8

(6 /526.) 
 .(2/713اإلابنة ) تتمةانظر: ( (1
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وجتب فطرة الرقيق املشرتك على الشريكني ابحلصة، وفطرة املبعض عليه 
  .(2)واحلرية (5)[الرق]حبسب ه وعلى سيد

، فإن كانت فوقع (6)واملبعض وسيده مهاأية ،وهذا إذا مل يكن بني الشريكني
 وقت الوجوب يف نوبة أحدمها، فهل خيتص هبا؟

، (3)قال اجلمهور: ينبين على أن الفطرة تدخل يف املهاأية، وفيه وجهان
  .(6)ونسب املاوردي عدم الدخول إىل اجلمهور، وقال إنه أظهر

 ؟(7()3)الراتبةأو  ،ذلك على أن الفطرة من املؤن النادرة وقال اإلمام: ينبين
  .(8)وفيه وجهان: أصحهما األول، وقطع به اجلمهور

 وعلى هذا ففي دخول املؤن النادرة يف املهاأية وجهان: 
 
 

                                                             

 (.553/ 3اجملموع )يف النسخة )الرقيق( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
، (562/ 6الوجيز )العزيز شر  ، (661-668/ 6البيان )، (655/ 5املهذب )انظر: ( (2

  (. 553/ 3اجملموع )
 .هتاأي القوم هتايؤا من اهليئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة واملراد النوبةاملهاأية لغة مأخوذ من ( (6

وصورة املهاأية أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهرا، وعليه نفقته فيه، ولنفسه شهرا وعليه 
هناية ، (636/ 6احلاوي الكبري ) ،(336/ 2نري )املصبا  امل . انظر:نفقته أو يوما ويوما

 (.686/ 6املطلب )
 (.553/ 3اجملموع )أحدمها أهنا تدخل يف املهاأية. والثاين: أهنا ال تدخل يف املهاأية. انظر: ( (3
 (.636/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 .(683/ 6هناية املطلب ) انظر: ( املؤنة الراتبة هي اليت تقيم البدن، وتدمي التمكن من املنفعة.(3
 (.683/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
 (.553/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (8

 والوجه الثاين: أهنا من املؤن الراتبة.
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، ومها جاراين يف صيد (5)أظهرمها على ما ذكره الرافعي أهنا تدخل فيها
  .(2)وقبوله اهلبة والوصيةالعبد الذي ال حيرتف ابالصطياد، 

قال اإلمام: وال تدخل اجلناية فيها ابتفاق العلماء؛ فمن جىن يف نوبة 
  .(6)أحدمها؛ تعلق األرش برقبته كلها

أو من النادرة، وقلنا تدخل النادرة يف  ،ن الفطرة من املؤن الراتبةإفإن قلنا: 
فالفطرة مجيعها على من دخل وقت الوجوب يف نوبته، وهو دخول ؛ /(3)املـــهاأية

 .(6)ليلة العيد على الصحيح
  .(3)دخل فيها؛ فالفطرة عليهما حبسب امللكتوإن قلنا: النادرة ال  

فإن دخل وقت الوجوب يف نوبة السيد؛ فعليه حصته من الصاع إذا فضل 
ففي بيع جزء من الرقيق  ،، فإن مل يفضل عنهما شيء(7)عن نفقته ونفقة العبد

  .(1)أييت إن شاء هللا تعاىل( 8)[خالف]فيها 
لزمه إخراجه وإن مل يفضل عن  ،مث إن كان املبعض ميلك ابقي الصاع

  .(5)نفقته؛ ألن نفقته يف هذا اليوم على سيده

                                                             

 (.213/ 2روضة الطالبني )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (5
 : أن املؤن النادرة ال تدخل يف املهاأية.والوجه الثاين

 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (686/ 6هناية املطلب )انظر:  ((2
 (.683/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 ب(./251( هناية اللوحة )(3
 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (683/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .املرجعني السابقني انظر:( (3
العزيز شر  ، (661/ 6البيان )، (255/ 6حبر املذهب )، (633/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (7

 (.566/ 6الوجيز )
 النسخة )خالفا( واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.( يف (8
 .(356انظر: )ص:( (1
 (.661/ 6البيان )، (633/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
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فعلى السيد ما خيصه من الصاع  ،وإن دخل وقت الوجوب يف نوبة العبد
غري؛ ألن نفقة العبد اليوم على نفسه، وعلى العبد  إذا فضل عن نفقة نفسه ال

  .(5)بقية الصاع إن فضل عن مجيع نفقته ليلة الفطر ويومه
وإن مل يكن بينهما مهاأية؛ فاملعترب أن يفضل ما خيصه عن القدر الذي 

 .(2)يلزمه من قوت نفسه، ال عن الكل
ض املبعض، ولو غربت مشس ليلة العيد يف نوبة أحد الشريكني أو مالك بع

وطلع فجر يوم العيد يف نوبة اآلخر، وقلنا جتب مبجموع الوقتني، قال اإلمام 
والغزايل: جتب فطرته عليهما بال خالف سواء قلنا تدخل الفطرة يف املهاأية أم 

 .(6)ال
، خيرج به املكاتب؛ فال جتب فطرته على نفسه "ابق حتت تصرفه"وقولنا: 

  .(3)املذهب فيهما علىوال على سيده 
، قال القاضي: وهو بناء (5)قوال قدميا أهنا جتب على سيده( 6)وروى أبو ثور

  .(2)هذا مذهب أيب ثور :على قوله القدمي يف جواز بيعه، ومل يثبته بعضهم، وقال

                                                             

، (635-661/ 6البيان )، (255/ 6حبر املذهب )، (633/ 6)احلاوي الكبري انظر: ( (5
 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )

 (.566/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.687/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
/ 3اجملموع ) (522/ 6التهذيب )، (655/ 5املهذب )، (662/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3

551.) 
، الكليب البغدادي، من الفقهاء األعالم، له كتاب إبراهيم بن خالد بن أيب اليمانهو أبو ثور (6) 

(، 772/ 6ه(. انظر: اتريخ اإلسالم )235ذكر فيه اختالف مالك والشافعي، تويف سنة: )
 (.67/ 5األعالم للزركلي )

العزيز شر  ، (665/ 6البيان )، (662/ 6احلاوي الكبري )افعي. انظر: أي رواه عن الش( (5
 (.567/ 6الوجيز )

 (.7/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (2



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

386 
 

 .(5)وخرج ابن سريج قوال أنه جيب عليه فطرة نفسه
 ،أو مغصواب أو ضاال لكونه آبقا ؛ولو كان الرقيق ال ينفذ تصرف سيده فيه

 أم ال؛ ففي وجوب فطرته عليه طريقان: حياتهت معل
 .(2)أحدمها: أهنا على القولني يف زكاة املغصوب والضال

  .(6)وأصحهما: القطع أبهنا جتب
يف فطرة اآلبق مأخذا آخر، وهو أن اإلابق  (3)[لخالف]لوحكى اإلمام 

 .(6)فيه وجهان ؟ةهل يسقط نفقة اآلبق كنشوز الزوج
سقطت الفطرة قطعا، وإن قلنا جتب، ففي وجوب  ،قلنا: يسقطهافإن 

 إخراجها يف احلال قوالن:
الطريقني فيما إذا حيل بني الزوج  /(7)، وقد تقدم ذكر(3)أصحهما: نعم

 .(5)لوزوجته وقت االستهال
 

                                                             

 (.358/ 6هناية املطلب )، (655/ 5املهذب )انظر: ( (5
/ 6البيان )، (652/ 2الوسيط )، (556/ 6حلية العلماء )، (655/ 5املهذب )انظر:  ((2

 املغصوب هو املال املغصوب. ملغصوب يف قوله كزكاةواملقصود اب (.667
 (.556/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 .(563/ 6) يف النسخة )اخلالف( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (678/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.556/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:( (3

هناية املطلب والقول الثاين: أهنا جتب بعد ما يعود إليه اآلبق، واملغصوب، والضال. انظر: 
 .(566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (677/ 6)

 أ(./255( هناية اللوحة )(7
العبد جتب فطرته، إذا مل ينشز، لكن حيل بينه وبني  قال هناك إن نفقتها جتب، فكذلك( (5

 .(673انظر: ص )سيده. 
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عتقه  (6)الــمعلَّق، و (2)املــدبر، و (5)القــنوال فرق يف وجوت فطرة الرقيق بني 
 .(6)ر، واملرهونجَّ ، واجلاين، واملؤ  (3)أم الــولدبصفة، و 

حيتمل أن جيري يف املرهون اخلالف املذكور يف زكاة "قال اإلمام والغزايل: 
  .(3)"املال املرهون

وما قااله ال يعرف لغريمها، وقطع األصحاب ابلوجوب "قال الرافعي: 
، وهناك ميكن أن أييت فيه اخلالف من وجه آخر، وهو أن الدين هل مينع (7)هنا

الزكاة؛ ألن الرهن ال يكون إال بدين، وما قاله اجلمهور بناء على املشهور أنه ال 
  .انتهى (8)"مينع

 .(5)واملتويل ،(1)القاضي ،والزكاة ،نوقد نص على اخلالف يف بيع الره

                                                             

 .اخلالص العبودية ، ليس مبكاتب وال مدبر، وال علق عتقه على شرطالقن: العبد ( (5
/ 2النظم املستعذب )، (2583/ 3الصحا  ) . انظر:إذا ملك هو وأبواهوقيل: العبد 

555.) 
/ 2)  النظم املستعذب  انظر: .هو املعلق عتقه مبوت سيده، واملدبر تدبري: مأخوذ من الدبرال( (2

 (.65/ 6مغين احملتاج )، (551
(، معجم لغة الفقهاء 52/551( املعلق: الرقيق الذي علق عتقه بشيء. انظر: روضة الطالبني )6)

 (.332)ص: 
 ،(656/ 3) مغين احملتاج ( أم الولد: هي االمة اليت ولدت من سيدها يف ملكه. انظر:(3

 (.281/ 5معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )، (26القاموس الفقهي )ص: 
 (.213/ 2(، روضة الطالبني )522/ 6(، التهذيب )662/ 6( انظر: احلاوي الكبري )(6
 (.652/ 2الوسيط )، (618/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (7
 (.632/ 2العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
نقل اخلالف عنه ابن الرفعة قال يف وجوب الزكاة يف املرهون طريقان حكامها القاضي. انظر:  ( (1

 (.226/ 6كفاية النبيه )
 .(5/653انظر: تتمة اإلابنة )( (5
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وعلى املذهب يلزم السيد إخراج فطرته من ماله ال من نفس املرهون  
  .(5)خبالف املال املرهون، فإن السيد خيرج الزكاة منه يف أحد القولني

  .(2)"أخرجها من نفس املرهون ،إن مل يكن له مال"وقال السرخسي: 
 .(6)وجها أنه يباع منه بقدرها كاألرش وحكى الروايين

 فروع
إذا أوصى إنسان بعبد لزيد، مث مات املوصي، فإن كان بعد دخول  األول:

  .(3)وقت الوجوب؛ فالفطرة يف تركته
 (6)فالفطرة يف[ ،دخول وقت الوجوب ل  بْ قـ   ل  بِّ ]وإن كان قبله، فإن ق  

  .(3)ذمته
ففطرته تنبين على األقوال يف أن املوصى له مىت ميلك  ،ل بعدهبِّ وإن ق  

  .(5)فالفطرة عليه قطعا ،، فإن قلنا: ميلكها مبوت املوصي، فإن قبل(7)املوصى به
                                                             

 (.51/ 3كفاية النبيه )،  (556/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 (.556/ 3اجملموع ) انظر:( (2
 (.256/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
العزيز شر  الوجيز ، (523/ 6التهذيب )، (256/ 6حبر املذهب )، (75/ 2األم ) انظر:( (3

 (.568/ 3اجملموع )، (575/ 6)
/ 6) املطلب هناية يف من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما ( ما بني املعقوفني ساقط(6

 .(675/ 6) ،  والبيان(256/ 6) املذهب ، وحبر(688
العزيز شر  الوجيز ، (523/ 6التهذيب )، (256/ 6حبر املذهب )، (75/ 2األم ) انظر:( (3

 (.568/ 3اجملموع )، (575/ 6)
وفيه ثالثة أقوال، أحدمها: أن املوصى له ميلك املوصى به ابلقبول. والثاين: أن املوصى له ( (7

به ابلوصية من حينها. والثالث: أن امللك متوقف على القبول، إن قبله كان  ميلك املوصى
احلاوي  مالكا للموصى به من حني الوصية، وإن رد الوصية مل يكن مالكا للموصى به. انظر:

 (.688/ 6هناية املطلب )، (675/ 6الكبري )
 (.568/ 3اجملموع )، (675/ 6البيان )، (675/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (5
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 فوجهان: ،وإن رد
 .(5)أصحهما: أهنا جتب عليه

 .(2)واثنيهما: ال
 ؟نْ م  لِّ  ل  بْ فينبين على أن امللك قـ   ،وإن قلنا: ميلكه ابلقبول 

ففي الفطرة  ،، فعلى هذا(6)وجهان: أصحهما: أنه لورثة املوصيوفيه 
 وجهان:

  .(3)أصحهما: أهنا عليهم
 .(6)واثنيهما: ال

فعلى هذا ال جتب فطرته على  ،والوجه الثاين: أنه ابق على ملك امليت
 .(3)أحد

 .(7)وفيه وجه أهنا جتب يف تركته
 .(8)فعلى الورثة ،فالفطرة عليه، وإال ،وإن قلنا ابلتوقف، فإن قبل 
 

                                                             

 (.568/ 3اجملموع )، (575/ 6العزيز شر  الوجيز ) وهو املذهب. انظر:( (5
 .املرجعني السابقني انظر:( (2
 .املرجعني السابقني وهو املذهب. انظر:( (6
 .املرجعني السابقني وهو املذهب. انظر:( (3
 .املرجعني السابقني انظر:( (6
روضة ، (568/ 3اجملموع )، (575/ 6العزيز شر  الوجيز ) ،(523/ 6التهذيب )انظر: ( (3

 (.653/ 2الطالبني )
 (.653/ 2روضة الطالبني )، (523/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 (.568/ 3اجملموع ) ،(523/ 6التهذيب )انظر: ( (8
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فقبول ورثته  ،وبعد دخول وقت الوجوب ،ولو مات املوصى له قبل القبول
فهي  ،قائم مقام قبوله، وامللك يقع له، فحيث أوجبنا عليه الفطرة لو قبلها بنفسه

  .(5)يف تركته إذا قبل ورثته
ففي بيع جزء منه للفطرة التفصيل واخلالف  ،فإن مل يكن له غري العبد

 .(2)اآليت
 .(3)على الورثة إن قبلوا /(6)فالزكاة ،ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه 

وجبت فطرته  ،إذا غاب العبد من غري إابق، فإن عرف خربه الثاين:
  .(6)قطعا

 ففي فطرته طرق: ،وإن انقطع خربه مع تواصل الرفاق
أحدها: أن فيها قولني منصوصني، وقيل أوهلما منصوص، والثاين خمرج من 

  .(3)ه على أنه ال جيزئ إعتاقه عن الكفارةنص
  .(7)أحدمها: جتب فطرته

 .(8)واثنيهما: ال
                                                             

اجملموع ، (575/ 6العزيز شر  الوجيز )، (675/ 6البيان )، (523/ 6التهذيب )انظر: ( (5
(3 /568.) 

 (.568/ 3اجملموع ) (،356 واملذهب أنه ال يباع. انظر: )ص:( (2
 ب(./255( هناية اللوحة )(6
 (.568/ 3اجملموع )، (675/ 6البيان )انظر: ( (3
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز ) ،(257/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
ب وإن مل يرج يَّ ــــاحلضور والغ  ويؤدي عن عبيده املنصوصني ما قاله املزين:  نيويدل على القول( (3

خمتصر  . انظر:وقال يف موضع من هذا الكتاب: وإن مل يعلم حياهتم ،رجعتهم إذا علم حياهتم
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (565/ 8املزين )

العزيز شر   ،(667/ 6البيان )، (257/ 6حبر املذهب )، (356/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
 (.556/ 3اجملموع )، (563/ 6الوجيز )

 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز ) ،(257/ 6حبر املذهب )، (356/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
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 .(5)والثاين: القطع بوجوهبا
وجبت،  ،مل جتب، وإن مل ييأس ،والثالث: أنه إن أيس من رجوعه

  .(2)واستحسنه الروايين
 ،فهذا أوىل، وإن أوجبناه ،املغصوب (6)]زكاة[إن مل نوجب "وقال اإلمام: 

  .(3)"ففي هذا قوالن
  .(6)واألصح وجوهبا وعدم إجزاء عتقه عن الكفارة سواء ثبت اخلالف أم ال

وعلى هذا ففي وجوب إخراجها يف احلال وجواز أتخريها إىل جميئه وجهان، 
 : (3)وقيل قوالن

 .(7)أصحهما: أوهلما
 
 
 

                                                             

العزيز شر   ،(667/ 6البيان )، (258/ 6حبر املذهب )، (667/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 .(563/ 6الوجيز )

 (.556/ 3اجملموع )قال النووي وهو املذهب. انظر: 
 (.258/ 6حبر املذهب ) انظر:( (2
 (.353/ 6هناية املطلب )يف النسخة )تركته(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
 (.353/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
روضة الطالبني  ،(556/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6

(2 /217.) 
 (.217/ 2روضة الطالبني ) ،(667/ 6البيان )انظر: ( (3
اجملموع  (566/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو وجوب اإلخراج يف احلال، وهو املذهب. انظر: ( (7

 (.217/ 2روضة الطالبني ) ،(556/ 3)
 .(667/ 6البيان )والثاين: أنه ال جيب عليه اإلخراج حىت يعود إليه. 
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دخل الوقت، فمات  لوواختلفوا يف أن إمكان األداء شرط الوجوب، ف
  .(5)املؤدى عنه قبل إمكان األداء، ففي سقوط الفطرة وجهان

وحكى الروايين اخلالف ابلنسبة إىل املال، فقال: لو تلف املال قبل إمكان 
 .(2)سقطت يف وجه كزكاة املال، وضعفه ،األداء

  .(6)إذا أوجبنا فطرهتم ،واملغصوب ،والضال ،وجيري هذا اخلالف يف اآلبق
إذا انقطع خربه مع تواصل الرفاق، فأما إذا انقطع الواصلون  (3)[كله]هذا 

 .(6)فتجب فطرته قطعا ؛يعترب يف الطريق ،من ذلك املوضع
نفقة زوجة العبد يف كسبه، وال جتب عليه فطرهتا حرة كانت، أو  الثالث:

 .(3)أمة
ن له ذأ كه سيده ماال، وقلنا ميلكه؛ مل يكن له إخراج فطرهتا وإنولو ملَّ 

ا اإلمام على الوجهني اآلتيني يف م، ورتبه(7)سيده على الصحيح من الوجهني
  .(8)فطرة زوجة املكاتب، وأوىل هنا بعدم الوجوب

 
                                                             

، وهو والثاين: ال تسقط؛ ألهنا جتب يف الذمة تسقط؛ كزكاة املال تسقط هبالك املال.أحدمها: ( (5
/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (523-526/ 6التهذيب )املذهب. انظر: 

556.) 
 (.257/ 6حبر املذهب ) انظر: ((2
 (.556/ 3اجملموع ) ،(522/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 .السياق حسب قواعد اللغة يف النسخة )كلهم( واملثبت ما يقتضيه( (3
 (.556/ 3اجملموع ) (563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (663/ 6احلاوي الكبري ) انظر:( (6
، (566/ 6العزيز شر  الوجيز ) ،(526/ 6التهذيب )، (352/ 6هناية املطلب )انظر:   ((3

 (.551/ 3اجملموع )
كفاية ،  (551/ 3اجملموع )، (566 /6العزيز شر  الوجيز ) ،(352/ 6هناية املطلب )انظر:  ((7

 (.53/ 3النبيه )
 (.356/ 6هناية املطلب )انظر:  ((8
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  .(5)فليس لسيده الرجوع عن اإلذن بعد دخول الوقت ،فإن قلنا: خيرجها
 لزم زوجته إن كانت حرة مسلمة موسرة، وسيدها إذا كانت أمة؟توهل 

 يقان:فيه طر 
 .(2)أحدمها: أنه على القولني املتقدمني يف الزوجة املوسرة حتت املعسر 
 .(6)وأظهرمها: القطع بوجوهبا عليهما 

ولو ملك السيد عبده عبدا، وقلنا ميلكه؛ مل جتب فطرته على املتملك، وكذا 
 .(3)ال جتب على السيد على املذهب

املتقدم يف وجوب ويف وجوب فطرة زوجة املكاتب وعبده اخلالف 
  .(7)، واألصح أهنا ال جتب(3)على نفسه /(6)فطرته

 .(8)"إن أوجبنا عليه فطرة نفسه؛ ففي فطرة عبده وجهان" :قال القاضي
 حيث جتب نفقته إال تسعة: ،أن كل عبد جتب فطرته :واعلم

 ففيه طريقان: ،: العبد املوصى برقبته لواحد، ومبنفعته آلخرأحدها
 

                                                             

 (.551/ 3اجملموع )، (566/ 6العزيز شر  الوجيز )، (356/ 6هناية املطلب )انظر:  ((5
وذكر املصنف رمحه هللا هناك قولني: القول األول: ال جتب عليهما. والقول الثاين: أهنا جتب  ((2

 .(676على احلرة، وعلى سيد األمة. انظر: )ص:
 (.551/ 3(، اجملموع )566/ 6( وهو املذهب. انظر: العزيز شر  الوجيز )(6
 (.53/ 3)(، كفاية النبيه 563/ 3(، اجملموع )668/ 6( انظر: البيان )(3
 /أ(.255( هناية اللوحة )(6
ذكر املصنف رمحه هللا هناك قولني: القول األول عدم الوجوب، وهو املذهب. والقول الثاين ( (3

 (.686انظر: )ص:أهنا جتب وهو القول القدمي. 
 (.551/ 3( اجملموع )522/ 6(، التهذيب )662/ 6( انظر: احلاوي الكبري )(7
 (.56/ 3)( انظر: كفاية النبيه (8
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أو على  ،أحدمها: أن فطرته على املوصى له ابلرقبة قطعا، ونفقته عليه
 .(5)فيه ثالثة أوجه ،ففي بيت املال ،أو يف كسبه، فإن مل يكن ،املوصى له ابملنفعة

 .(2)فيجيء فيها اخلالف ،والطريق الثاين: أن فطرته اتبعة لنفقته مطلقا
عبد بيت املال والعبد املوقوف على اجلهات كاملسجد  الثاين والثالث:

 واملدرسة والرابط يف فطرهتما وجهان:
 .(3)أهنا ال جتب (6)أظهرمها: وبه أجاب البغوي

 .(6)والرابط ،ومال املسجد ،واثنيهما: جتب يف بيت املال
ال جتب فطرته "العبد املوقوف على إنسان معني قال البغوي:  الرابع:
  .(3)"أو هلل تعاىل ،أو للواقف ،لنا امللك لهمطلقا سواء ق

 ،فطرته على األقوال، فإن قلنا هو للموقوف عليه": "العدة"وقال صاحب 
  .(7)"فوجهان ،فعليه فطرته، وإن قلنا هلل تعاىل

 

                                                             

(، حبر 675/ 6(، البيان )535/ 6(، شر  مشكل الوسيط )527/ 6( انظر: التهذيب )(5
 (.551/ 3(، اجملموع )563/ 6(، العزيز شر  الوجيز )253/ 6املذهب )

واخلالف الذي ذكره على ثالثة أقوال: األول: أن نفقته على الوارث وهو الراجح، والثاين: أن  ((2
، والثالث: أن نفقته يف كسبه، فإن مل يكن ففي بيت املال، والفطرة نفقته على املوصى له

، (556/ 7العزيز شر  الوجيز )اتبعة للنفقة، فاملذهب أن فطرته تكون على الوارث. انظر:  
 (.551/ 3اجملموع )

 (.522/ 6التهذيب )انظر:  ((6
/ 6النجم الوهاج )، (551/ 3اجملموع )، (563/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر:  ((3

265.) 
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )، (257/ 6حبر املذهب )انظر:  ((6
 .(525/ 3اجملموع )، وهو املذهب. انظر: (657/ 3التهذيب )انظر:  ((3
 (.563/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((7
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مل جتب فطرته، وإن قلنا للموقوف  ،إن قلنا هلل تعاىل": (2)(5)وقال العجلي
 .(6)"فوجهان ،عليه

 .(6()3)ففي فطرته وجهان أيتيان ،لو كان للكافر عبد مسلم اخلامس:
املكاتب ال جتب فطرته على سيده وال على نفسه على  السادس:

 .(3)الصحيح
ال جتب فطرته كما  ،ه عبدا وقلنا ميلكهك السيد عبد  إذا ملَّ  (7)]السابع:[

 .(8) تقدم
ال جتب فطرة عبده  ،لو مات قبل هالل شوال وعليه دين مستغرق الثامن:

 .(55) ، وسيأيت(1)على األصح، وصحح بعضهم مقابله
                                                             

األصبهاين، أحد  ( هو أبو الفتو  أسعد بن حممود بن خلف بن أمحد منتخب الدين العجلي5)
 الفقهاء الشافعية، له معرفة اتمة ابملذهب، كان زاهدا، ورعا، أيكل من كسب يده، كان عليه

، وآفات شر  مشكالت الوسيط، والوجيز" من مصنفاته: املعتمد يف أصبهان يف الفتوى،
/ 8طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) . انظر:ه(355) وتتمة التتمة، تويف سنةالوعاظ، 

 .(26/ 2طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) ،(523
 ( مل أجد من نسب هذا القول إىل العجلي.(2
 (.257/ 6( انظر: حبر املذهب )(6
 .(563/ 3اجملموع )انظر: واملذهب وجوهبا. انظر:  ((3
 (.  617انظر: ) ((6
 (.535/ 3اجملموع )انظر:  ((3
 .ما بني املعقوفني ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته( (7
 .(616انظر: )ص: ((8
هذه املسألة مبنية على أن الدين هل مينع انتقال امللك إىل الورثة؟ فيه قوالن: األصح  ((1

إلصطخري أن الدين املنصوص أنه ال مينع، فعلى هذا جتب فطرته على الورثة. والقول الثاين ل
مينع انتقال امللك إىل الورثة، وعلى هذا إن بيع يف الدين، فال شيء عليهم، وإال، فعليهم 

 (.567/ 3اجملموع )، (631/ 6البيان )الفطرة. انظر: 
 .(326انظر: )ص:  ((55
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ال  ،إذا مل يكن له وقت وجوب فطره إال عبد حيتاج إليه خلدمته التاسع:
 .(5)جتب فطرته وال فطرة العبد على الصحيح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ويف املسألة قول آخر وهو أن الفطرة جتب عليه، ويباع العبد يف الفطرة، واملذهب هو القول  ((5
، (523/ 6التهذيب )، (258/ 6حبر املذهب )، (615/ 6هناية املطلب )األول. انظر: 

 (.563/ 3اجملموع )
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 الطرف الثالث يف صفات املؤدي
 يشرتط يف مؤدي الفطرة ثالث صفات:

اإلسالم؛ فال جتب الفطرة على الكافر األصلي عن نفسه وال عن  األوىل:
 إال يف ثالث صور على اختالف فيها: (5)غريه

في فلو كان له رقيق مسلم أو قريب مسلم تلزمه نفقته؛  األوىل والثانية:
يان على أن من يؤدي فطرة غريه أصل فيها؛ فال نبنوجوب فطرته عليه وجهان ي

 .(2)هو األصحفتجب و  ،جتب، أو متحمل
  .(6)"فوجهان ،إن قلنا متحمل"وقال املتويل:  

ر ذلك يف العبد أبن يسلم يف يده، أو يرثه، أو يشرتيه على القول وَّ ص  ت  ويـ  
 ،ويف املدبرة ،يف املستولدةو  ،(6)ويهل شوال قبل أن يزيل ملكه /(3)بصحته

 .(3)على القول أبنه ال يؤمر إبزالة امللك فيهما ،واملكاتب
 
 
 

                                                             

ة هناي، (556/ 6حلية العلماء )، (655/ 5املهذب )، (661/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
/ 6العزيز شر  الوجيز )، (665/ 6البيان )، (525/ 6التهذيب )، (357/ 6املطلب )

 (.553/ 3اجملموع )، (563
 (.218/ 2روضة الطالبني )، (553/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (2
 .(2/716انظر: تتمة اإلابنة )( (6
 ب(./255( هناية اللوحة )(3
 (.563/ 6شر  الوجيز )العزيز ، (632/ 6البيان )انظر: ( (6
 (.635/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
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زوجته املسلمة، ويتصور يف الدوام أبن تسلم كافرة حتت كافر،  الثالثة:
نبين فطرهتا على أن نفقتها مدة ت، ف(5)ويهل شوال يف ختلف الزوج يف العدة

  .(6( )2)التخلف هل جتب عليه وفيه خالف أييت يف اببه
  .(3)مل جتب عليه فطرهتا ،ال جتب :فإن قلنا
د والقريب بففي وجوهبا عليه اخلالف املتقدم يف فطرة الع ،جتب :وإن قلنا

  .(6)املسلم
ال صائر إىل أن املؤدى عنه "وحيث قلنا بوجوهبا على الكافر قال اإلمام: 

ينوي؛ فالكافر ليس من أهل النية، وهو يدل على استقالل الزكاة مبعىن 
  .(3)"املواساة

 .(7)"كزكاة املمتنعأيخذها اإلمام من ماله كرها  " :وقال املتويل
 
 

                                                             

( هنا يف اهلامش خبط مغاير )حاشية أي ختلف الزوج عن اإلسالم مث أسلم بعدها فهل جتب (5
 فطرهتا حيث دخل وقت الوجوب يف املدة املتخللة بني إسالمهما(.

فيه قوالن: القول األول: أن نفقتها جتب عليه، والقول الثاين: أن نفقتها ال جتب عليه. انظر: ( (2
 (.511/ 55البيان )

 ./أ(557انظر: اجمللد التاسع من املخطوط، مكتبة طوبقبوسراي اسطنبول تركيا، لوحة )( (6
 (.557/ 3اجملموع )، (351/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
املسألة السابقة، وهو أن املؤدي عن الغري أصل فيها، أو متحمل عن ذلك مر اخلالف يف ( (6

هناية (، 617الغري، فعلى األول: ال جتب، وعلى الثاين: جتب، وهو املذهب. انظر: )ص: 
 (.355/ 6املطلب )

 (.351/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.2/716تتمة اإلابنة )انظر: ( (7
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وأما املرتد ففي وجوب فطرته األقوال الثالثة يف زكاة ماله، وهي مبنية على 
وجبتا، وإن قلنا  ،فال زكاة، وال فطرة، وإن قلنا: ال ،زوال ملكه، فإن قلنا: زال

  .(5)فال ،وجبتا، وإال ،ابلوقف، فإن عاد إىل اإلسالم
 .(2)وجتري األقوال يف فطرة العبد املرتد

احلرية؛ فال جتب على الرقيق فطرة نفسه، وجتب على سيده   الصفة الثانية:
  .، وال فطرة زوجته وولده(6)كما تقدم

 .(3)فإن ملكه السيد ماال، وقلنا ميلكه، أو عبدا، فقد مر حكمه
وال جتب على املكاتب فطرة نفسه، وال زوجته، وعبده إال على رأي بعيد 

 .(6)تقدم
 
 

                                                             

فإن عاد إىل اإلسالم وجبت فطرته، وإن مل يعد فال جتبان.   واملذهب هو القول  ابلوقف،( (5
 (.557/ 3اجملموع )انظر:  

/ 6التهذيب )، (252/ 6حبر املذهب )، (661/ 6احلاوي الكبري )وانظر: املسألة يف: 
 . (665/ 6البيان )، (525

 (.557/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 .(683انظر: )ص: )( (6

/ 3اجملموع ) ،(567/ 6العزيز شر  الوجيز )، (352/ 6املطلب )هناية وانظر املسألة يف: 
558). 

ولو ملك السيد عبده عبدا، وقلنا ميلكه؛ مل جتب فطرته على املتملك، وكذا ال  :قال هناك( (3
 .(616انظر: )ص: .جتب على السيد على املذهب

 .(686سيده. انظر: )ص:وهو القول القدمي الذي رواه أبو ثور أن فطرة املكاتب جتب على ( (6
 .(555/ 3اجملموع )واملذهب أنه ال جتب عليه فطرة نفسه وال زوجته، وال عبده. انظر: 
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ولو كان نصفه مكاتبا، فإن كان مشرتكا وجوزان كتابة أحد الشريكني إبذن 
املكاتب على املذهب، وعلى الشريك نصف  (5)[نصف]الاآلخر؛ مل جتب يف 

  .(2)صاع
  .(6)وتقدم الكالم يف املبعض

 وهذه املسائل وقعت مكررة لتعلقها ابملؤدي واملؤدى عنه.
 (3)]و[ ،الصيب واجملنون يف ماهلماوال يشرتط فيه التكليف، بل جتب فطرة 

املخاطب إبخراجها الويل، وخيرجها عن السفيه أيضا، ويلزمه إخراج فطرة من 
جتب نفقته يف ماهلم من عبد، وأمة، وزوجة، وقريب، حىت لو كان األب فقريا 

أخرج فطرة نفسه منه كالنفقة، كما يلزمه قضاء ما وجب  ،ونفقته يف مال ولده
 .(6)غريه عليهم إبتالف أو

اليسار، وهو معترب وقت الوجوب، وهو الغروب ليلة العيد  الصفة الثالثة:
على املذهب، فلو كان معسرا إذ ذاك، مث أيسر ضحوة العيد؛ مل جتب، لكن 

  .(7)/(3)ستحب له إخراجهاي
ليلة العيد ويومه  نفقته واملراد ابليسار أن يفضل عن قوته وقوت من يلزمه

من  (8)أو ]ما بقي بقيمته[ ،أو قيمة ذلك ،صاع أو بعضه على الصحيح

                                                             

 (.563/ 3اجملموع )يف النسخة )نصف(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (5
 (.563/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 .(686انظر: )ص: ((6
 .(237السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص: يف النسخة )من(، واملثبت ما يقتضيه( (3
 (.563/ 3اجملموع )، (665/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 أ(./252( هناية اللوحة )(3
اجملموع ، (662/ 6البيان )، (656/ 2الوسيط )، (676-672/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((7

(3 /555.) 
 .السياق ، واملثبت ما يقتضيهالنسخة )مد بقيمة(يف ( (8
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ثوب يليق به، ومن مل يفضل  (5)د ْســـتو  ،أو غريها ما خيرجه يف الفطرة ،األقوات
 .(2)فهو معسر ،عنه ذلك

مسكنه وعبده الذي وهل يعترب يف اليسار أن يكون قدر الصاع فاضال عن 
 حيتاج إليه يف خدمته؟ فيه وجهان:

، وصححه (6)والبغوي ،والغزايل ،أحدمها: نعم، وهو اختيار اإلمام
 .(3)النووي

، وعلى األول إمنا يشرتط ذلك (6)واثنيهما: ال، وهو ظاهر كالم األكثرين
 نسان، فهل يباع عبدهإيف االبتداء ال يف الدوام، فلو ثبتت الفطرة يف ذمة 

ومسكنه؟ فالذي ذكره اإلمام وادعى االتفاق عليه أهنما يباعان كما يباعان يف 
  .(3)الدين على الصحيح اللتحاقها حينئذ ابلديون

قال: كذلك يدفع ابتداء وجوب الفطرة ابلدين اتفاقا كما تدفعه احلاجة إىل 
 نفقة األقارب ذلك اليوم وإن كان الدين ال يدفع سائر الزكوات ابتداء على

  .(7)قول
 ويف منع الدين زكاة الفطر طرق:

                                                             

الدست من الثياب ما يلبسه اإلنسان ويكفيه لرتدده يف حوائجه واجلمع دسوت مثل: فلس  ((5
 . وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد يف الشتاء جبة أو فروةقال اخلطيب: " وفلوس.
 .(655/ 2اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ) ،(513/ 5املصبا  املنري )انظر: 

العزيز شر  ، (665/ 6البيان )، (256/ 6حبر املذهب )، (355/ 6املطلب ) هنايةانظر:  ((2
 (.568/ 6الوجيز )

 (.523/ 6التهذيب )، (653/ 2الوسيط )، (355/ 6هناية املطلب )انظر:  ((6
 (.656/ 6حتفة احملتاج )، (552/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر:  ((3
، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )، (665/ 6)البيان ، (675/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((6

 (.552/ 3اجملموع )
 (.552/ 3اجملموع )، (568/ 6العزيز شر  الوجيز )، (355/ 6) املطلب انظر: هناية( (3
 (.355/ 6) املطلب انظر: هناية( (7
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 أحدها: أنه على القولني يف زكاة املال.
 والثاين: القطع بوجوهبا؛ ألهنا جتب يف الذمة، وال تعلق هلا ابملال.

 :فمنعه زكاة الفطر أوىل، وإن قلنا ،الدين مينع زكاة املال :والثالث: إن قلنا
 .(5)فوجهان ،ال مينعها

ط، هل اب  سئل القاضي أبو علي الفارقي عن الفقراء املقيمني يف الرِّ  فرع:
 جتب عليهم صدقة الفطر؟

لزمهم؛ ألن الغلة دخلت يف ملكهم،  ،فقال إن كان الوقف على معينني
دخلت  ،قيمني يف الرابط، فإذا حدثت الغلة وفيه مقيموناملقف على و وكذا إن 

  .(2)م فيهايف ملكهم، ومن أييت من بعدهم ال يشاركه
وإن كان وقف على الصوفية مطلقا، فكل من دخل إليها قبل غروب 

 .(6)ينه ابحلضوريلزمته يف املعلوم احلاصل للرابط؛ لتع ،الشمس انواي املقام
هذا كله إذا وقف عليهم مطلقا، فأما أن يشرتط أن يكون لكل منهم قدر 
قوته من غلة الوقف كل يوم؛ فال فطرة عليهم، وكذا املتفقهة يف املدارس، فإن 

 مقدرة ابلشهر، فإذا أهل شوال، والوقف عليهم؛ لزمتهم الفطرة وإن مل (3)جرايتهم
 من مجلة الغلة وإن مل (6)ه رالــم ش ايكونوا قبضوه؛ ألن ملكهم ثبت على قدر 

 .(3)يقبضوها
                                                             

 (.55/ 3كفاية النبيه )انظر الطرق الثالثة يف:  ( (5
 (.525/ 2مغين احملتاج )، (235-261/ 6النجم الوهاج )انظر: ( (2
 (.525/ 2مغين احملتاج )، (235/ 6النجم الوهاج )انظر: ( (6
 انظر: مجهرة اللغة .: هو الرزق أو الطعام املقدر للشخص يوميا كان أو شهرايالـــجراية( (3

 (.5/638(، معجم اللغة العربية املعاصرة )2/757)
قدر املشاهر: املشاهر مأخوذ من الشهر، وهو ما أيتيهم يف كل شهر ويعطى هلم. انظر: ( (6

 .(362/ 3لسان العرب )
، حاشية الشرواين املطبوعة مع (525/ 2مغين احملتاج )، (235/ 6النجم الوهاج )انظر: ( (3

 .(652/ 6حتفة احملتاج )حتفة احملتاج 
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 فروع أربعة:
أخرج الصاع  ؛اع واحد أو قيمته، لكن له عبدصلو فضل عنه  /(5) األول:

  .(2)عن نفسه على املذهب
وأما العبد فإن كان حمتاجا إليه خلدمته، فهل عليه أن يبيع جزءا منه يف 

 فطرته؟
 : (6)ثالثة أوجهفيه 

فال يباع، وإن كان مستغنيا  ،أصحها: اثلثها، إن كان حيتاج إليه خلدمته
، وصحح اإلمام القول أبنه يباع مطلقا، ونسبه إىل األكثرين، وقال إنه (3)بيع ،عنه

، وذكر الغزايل الثالث على وجه آخر (3)، وجزم به القاضي الطربي(6)املذهب
 .(7)به انفرد

لو كان الفاضل عن حاجته بعض صاع كنصفه وثلثه، فهل يلزمه  الثاين:
 إخراجه؟ فيه وجهان: 

                                                             

 .ب(/252( هناية اللوحة )(5
 (.535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )أحدها: أنه يباع. والثاين: أنه ال يباع. انظر: ( (6

 (.655/ 2روضة الطالبني )، (522
 (.655/ 2روضة الطالبني )، (522/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.355/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 .مل أقف على قوله ( (3
والثالث وهو األعدل وإن مل يكن حمكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع قال الغزايل: "( (7

قيمته فال خيرج وإن كان عشرة مثال يشرتي بتسعة أعشار صاع فليخرجه عن الباقي بعد بيع 
إىل االحتاد  العشر ألن من ال ميلك إال تسعة أعشار عبد يلزمه تسعة أعشار صاع فال يؤدي

 (.656/ 2الوسيط ) ".احملذور
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الروايين بتصحيح  ذوش ،(2) ، وقيل إنه نص عليه(5)أصحهما: نعم
، واخلالف كاخلالف فيما إذا مل جيد من املاء إال ما يكفيه لبعض (6)مقابله
 .(3)طهارته

فضل عنه صاع واحد، وهو حمتاج إىل فطرة نفسه وله زوجة  الثالث:
 وأقارب تلزمه نفقتهم؛ ففيه أوجه:

ويثبت  ،مل جيزئه ،عن نفسه، فإن أخرجه عن غريه (6)[هرجخي  ]أصحها: أنه 
 .(3)يف ذمته

وهذا من غلطات "، قال اإلمام: (7)الثاين: أن خيرجه عن زوجته
 .(8)"املذهب

                                                             

 .(655/ 2روضة الطالبني )، (561/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (5
 (.523/ 6التهذيب )، (352/ 6هناية املطلب )وانظر املسألة يف: 

 (.673/ 6احلاوي الكبري )نسبه املاوردي إىل النص. انظر: ( (2
 (.253/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
كل أصل ذي بدل، فالقدرة على بعض األصل ال   وذكر اخلالف وسببه اإلمام حيث قال: "( (3

حكم هلا، وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل، واملستثىن من هذا الضبط 
وجود املقدار من املاء الذي ال يكفي لتمام الطهارة، فيه قوالن. وسبب اخلالف ورود املاء 

التيمم مشروط يف لفظ الشارع ابنعدام جنس  الشرع من غري توقيف وتقدير، مث مطلقًا يف
وأما الفطرة، فال بدل عنها، فالوجه إجياب امليسور  املاء، وهذا ال يتحقق يف الكفارات املرتبة.

 . (352/ 6هناية املطلب ) ". انظر:منها
، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )يف النسخة )جيزئه(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6

 (.525/ 3اجملموع )
/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (523/ 6التهذيب )وهو املذهب. انظر: ( (3

 (.655/ 2روضة الطالبني )، (525
روضة ، (525/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (256/ 6حبر املذهب )انظر: ( (7

 (.655/ 2الطالبني )
 (.356/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
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 ،وعن غريه من زوجة وقريب ،خيرجه عن نفسه الثالث: أنه يتخري بني أن
، واختاره (2)، وقال الشيخ أبو حامد: هو ظاهر املذهب(5)د  ع  أو بـ   ،ب  ر  قـ  

  .(6)الروايين
أن من وجد  :وعلى هذا فلو أراد إخراجه عن مجيعهم موزعا عليهم إن قلنا

  .(3)بعض صاع ال يلزمه إخراجه؛ مل جيز
 فهنا وجهان: ،يلزمه :وإن قلنا

 .(6)أحدمها: جيوز صيانة للبعض عن احلرمان
 .(3)وأصحهما: ال

  .(7)والرابع: أنه جيوز توزيعه عليهم
 .(8)اخلامس: أنه خيرجه عن واحد ال بعينه، وحيتسبه هللا عمن يشاء

لو فضل معه صاعان، ويف نفقته مجاعة؛ فيخرج عن نفسه الفرع الرابع: 
  .(1)أحدمها على الصحيح

                                                             

/ 6العزيز شر  الوجيز )، (356/ 6هناية املطلب )، (676/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 (.525/ 3اجملموع )، (535

 (.23/ 3كفاية النبيه ) انظر:( (2
 (.256/ 6حبر املذهب )انظر: ( (6
 (.525/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 (.525/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (353/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.525/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.253/ 6حبر املذهب )انظر: ( (7
 (.253/ 6حبر املذهب )، (676/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8
 (.655/ 2روضة الطالبني )، (535/ 6لعزيز شر  الوجيز )اوهو املذهب. انظر: ( (1
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فينظر، فإن كان يف نفقته أقارب، فيقدم منهم من يقدم  وأما الصاع اآلخر
يف النفقة، والقول يف ذلك مبسوط يف كتاب النفقات، واألصح أنه يقدم ولده 

  .(5)الصغري، مث أابه، مث أمه، مث ولده الكبري
 .(2)"غري أن األب هنا مقدم على األم"قال النووي: 

 .(3)األب، مث األم، مث الولد الصغري، مث الكبري /(6)والطريق الثاين: أنه يقدم
 .(6)أو األم ،والثالث: أنه يقدم ولده الصغري، مث الكبري، مث األب

فثالثة أوجه مبنية على األوجه يف أيهما يقدم يف  ،ولو اجتمع األب واألم 
 :النفقة

  .(3)منهما اثلثها: أنه يقسمه بينهما، أو خيرجه عمن يشاء
ينبغي أن خيرجه عمن شاء منهما؛ ألن التفريع على " وقال الروايين:

  .(7)"الرتتيب
 .(8)فاألصح أنه خيرجه عمن شاء منهما ،فإن استووا يف املرتبة يف النفقة

  .(5)ط عليهمسوالثاين: أنه يق

                                                             

، (525/ 3اجملموع )، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )، (673/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 (.655/ 2روضة الطالبني )

 (.522/ 3اجملموع )انظر: ( (2
 أ(./256( هناية اللوحة )(6
 (.26/ 3كفاية النبيه )انظر:  ( (3
 .املرجع السابقانظر: ( (6
حبر ، (353/ 6هناية املطلب )والوجه األول: أن الوالد أوىل. والثاين: أن األم أوىل. انظر: ( (3

 (.253/ 6املذهب )
 (.253/ 6( حبر املذهب )(7
 (.655/ 2روضة الطالبني )، (525/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (8
 (.525/ 3) اجملموع، (535/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
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 .(5)"ومل يتعرضوا لإلقراع هنا وله جمال يف نظائره"قال الرافعي: 
 الزوجات؛ فخمسة أوجه:ولو اجتمع األقارب مع الزوجة أو 

أن القفال  :، وقيل(2)أحدها: أن فطرة األقارب مقدمة على فطرة الزوجة
 .(3)، وضعفه اإلمام(6)اختارها

 .(6)قدم الزوجةتوأصحها: 
 .(7)، وضعفه اإلمام(3)والثالث: أنه خيرجه عمن شاء منهما

يشاء، وهو والرابع: أنه خيرجه عن واحد منهم ال بعينه، وحيتسبه هللا عمن 
 .(8)جار فيما إذا مل ميحض األقارب

 .(1)ه عليهم، وضعفه اإلمامفضأن ي أنه يتعني اخلامس:
 

  

                                                             

 (.535/ 6( العزيز شر  الوجيز )(5
 (.535/ 6شر  الوجيز ) العزيز، (256/ 6حبر املذهب )انظر:  ( (2
 (.522/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.356/ 6) املطلب انظر: هناية ( (3
 (.655/ 2روضة الطالبني )، (535/ 6شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: العزيز ( (6
 (.535/ 6شر  الوجيز )، العزيز (253/ 6حبر املذهب ) انظر: ( (3
 (.356/ 6هناية املطلب ) انظر:( (7
 (.26/ 3كفاية النبيه )،  (253/ 6حبر املذهب )، (676/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8
 (.26/ 3كفاية النبيه )،  (356/ 6هناية املطلب )انظر: ( (1
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 الطرف الرابع يف الواجب
 .وجنسه ،يف قدره :والكالم فيه يف فصلني

 الفصل األول يف قدره
، وهو أربعة أمداد، واملد (5)فالواجب من كل جنس جيزئ يف الفطرة صاع

 .(2) اً ثلْ أرطال وثـ   ابلبغدادي؛ فيكون مخسة  رطل وثلث 
 ويف قدر الرطل البغدادي ثالثة أوجه:

ئة وثالثون درمها؛ فجملة اأنه م (3)والرافعي (6)الغزايل أحدها: وهو ما أورده
 .(6)ئة درهم وثالثة وتسعون درمها وثلث درهماالصاع ست م

ئة واثنان است مئة ومثانية وعشرون درمها؛ فجملة الصاع اوالثاين: أنه م
 .(3)ومثانون درمها وثلثا درهم

فجملة الصاع  ئة ومثانية وعشرون درمها وأربعة أسباع درهم،اوالثالث: أنه م
  .(7)ست مائة ومخسة ومثانون درمها ومخسة أسباع درهم

  .(8)"وهذا أصح، وبه الفتوى"قال النووي: 

                                                             

كيلوين ومائة وستة   ات، وأنه يساوي ابلوزن املعاصروقد مر ذكر الصاع يف ابب زكاة املعشر ( (5
 (568انظر: )ص: وسبعون جزءا من األلف.

البيان ، (528/ 6التهذيب )، (325/ 6هناية املطلب )، (682/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (2
 (.528/ 3اجملموع )، (532/ 6العزيز شر  الوجيز )، (672/ 6)

   .(2/223انظر: الوجيز )( (6
 .أقف على قوله، وإمنا هو سكت على ما قاله الغزايل مل( (3
 (.521/ 3اجملموع )، (532/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.521/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 (.521/ 3اجملموع )انظر: ( (7
/ 6حتفة احملتاج )، (655/ 2روضة الطالبني )، (521/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (8

 (.525/ 6احملتاج )هناية ، (625



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل ت   

 

419 
 

ابلوزن واألصل يف الصاع الكيل، وإمنا قدران "قال األصحاب: 
 .(5)"استظهارا

خراجه به من غري  إأصحابنا االكتفاء فيه ابلوزن، وجواز كالم واملشهور من  
  .كيل

 ما علقه الشارع ابلصاع واملد من صدقة الفطر والكفارات"وقال اإلمام: 
ليس املراد به مقدار ما حيويه الكيل، بل هو عبارة عن  ،(6)ا[وغريه]والفدية  /(2)

  .(3)"ال مكيل ،عني؛ فاملراد ابلصاع واملد موزونالقدر املوزون امل
  .(6)وهو قول الشيخ ابن الصال 

وقال أبو الفرج الدارمي: االعتماد يف ذلك على الكيل دون الوزن، وحكاه 
عن النص، واتبعه الروايين، وإذا مل حيضره صاع أو مد يوثق مبساواته صاعه عليه 

  .(7)وفاءه بذلكيتيقن ( 3)السالم؛ فعليه إخراج ]قدر[

                                                             

اجملموع ، (673/ 6البيان )، (225/ 6حبر املذهب )قاله صاحب الشامل وغريه. انظر: ( (5
(3 /521.) 

 ب(./256( هناية اللوحة )(2
 (.538/ 6) الوسيط مشكل يف النسخة )وغريهم(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف شر ( (6
 (.265-265/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
إىل ابن الصال  فيه نظر؛ فإنه رد على إمام احلرمني بعد ما نقل  -رمحه هللا-ما نسبه املصنف  ((6

معروف  مكيال عن عبارة اللغة يف الصاع فإن يتمشى، ال بعيد قاله قوله حيث قال: "وما
وهو يف لسان الشرع، ونقلته من العلماء مستعمل على املعىن اللغوي من غري تغيري ، وذلك 

 .(538/ 6) الوسيط مشكل ". انظر: شر من موارد استعماله ومصادره، وهللا أعلممعلوم 
/ 6) الوسيط مشكل والسياق يقتضي إثباته كما يف شر  النسخة، منساقط ما بني املعقوفني ( (3

572.) 
 (.521/ 3اجملموع )، (575/ 6شر  مشكل الوسيط )انظر: ( (7
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والوزن من أصله تقريب، وكونه مخسة أرطال وثلثا تقريب "قال أبو عمرو: 
يف حق من مل يصح له صاع فإنه يصح له  رداآخر، والفائدة فيه وقوعه م

  .(2)"اليقني فيما يزيده على مخسة وثلث (5)]إدراك[
 .(6)"وهو الصحيح"قال النووي: 

رأسه ال ممسوحا، وهو عرفهم   وكيفية الكيل ابلصاع أن ميأله إىل
  .(3)ابحلجاز

 ،قال الشيخ أبو عمرو: وإذا زاد ما خيرجه عن أربع حفنات حنو حفنة
سط و من كفي ]، (6)ن املد حفنة ابليدين مجيعاإ :حصل اليقني؛ ألنه قيل

 .(7( )3)[الرجال
 
 

  

                                                             

 (.6/572)شر  مشكل الوسيط تضيه السياق كما يف ما يقواملثبت ، ( يف النسخة )أدوا إىل((5
 .(6/572)شر  مشكل الوسيط  ((2
لعل املصنف رمحه هللا يقصد بقول النووي ترجيحه ملا نقله عن الدارمي؛ ألن النووي مل يذكر ( (6

 (.521/ 3اجملموع )قول ابن الصال  ليصححه بعد نقله. انظر: 
 (.518/ 2الغرر البهية يف شر  البهجة الوردية )، (576/ 6) الوسيط مشكل انظر: شر ( (3
 .(6/2552الصحا  )انظر:  ((6
 مشكل وكفي من بسط الرجال(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف شر )يف النسخة ( (3

 .(576/ 6) الوسيط
 (.576/ 6) الوسيط مشكل انظر: شر ( (7
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 الفصل الثاين يف جنسه
وجيزئ إخراج الفطرة من كل قوت جيب إخراج العشر منه، وهو ثالثة عشر 
جنسا: التمر، والزبيب، والقمح، والشعري، واألرز، واحلمص، والعدس، والباقال، 

  .(5)شواللوبيا، والدخن، والذرى، واجللبان، واملا
  .(2)ويف قول قدمي أنه ال جيزئ إخراج العدس، واحلمص يف الفطرة

ال وذكر الرافعي وجها يف األرز أنه ال جيزئ يف الكفارة، ووجها آخر أنه 
  .(6)إال إذا حنيت عنه القشرة العلياجيزئ 

يف الفطرة، ويشبه أن جييء يف كل ابب ما قيل يف  (3)ومل يذكرومها"قال: 
 .(6)"اآلخر

 .(3)وال جيزئ إخراج القيمة
 د طريقان:األقط وهو لنب جامد غري منزوع الزب جزاءويف إ

 أظهرمها: فيه قوالن: 
 .(7) أصحهما: اإلجزاء

 .(8)"وهو الصواب"قال النووي:  ،والطريق الثاين: القطع به
                                                             

/ 6التهذيب )، (353/ 6املطلب )هناية ، (677/ 6احلاوي الكبري )، (76/ 2األم )انظر: ( (5
 (.652/ 2روضة الطالبني )، (565/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )، (527

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.621/ 1العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .أي: مل يذكروا الوجهني السابقني( (3
 (.621/ 1العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 .، (686/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.565/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (7

 .(676/ 6البيان )والقول الثاين: أنه ال جيزئه؛ ألنه ال جتب فيه الزكاة، فأشبه اللحم. انظر: 
 (.652/ 2روضة الطالبني )، (565/ 3اجملموع )انظر: ( (8
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اخلالف يف أهل "، وقال املاوردي: (5)وال فرق فيه بني أهل البادية واحلضر
وهذا شاذ "قال النووي:  .(2)"البادية، فأما احلضر فال جيزئهم قطعا وإن كان قوهتم

 .(6)"مردود
 ففي اللنب واجلنب طريقان: ،فإن قلنا جيوز إخراجه

 .(3)أصحهما: القطع ابإلجزاء
 واثنيهما: فيه وجهان: 

 . (6)أصحهما: اإلجزاء
 .(7)، وصححه املاوردي/(3)واثنيهما: الجيزئ

ويشبه أن يكون هذا اخلالف جاراي يف إخراج من قوته "قال الرافعي: 
 ، ويف إخراج من قوته اللنب.(1)[قاربالت]من  (8)[ابينه]واللنب واجلنب؛ ملا  ،األقط

فألن العراقيني حكوا عن القاضي أيب الطيب جواز إخراج  :أما األول 
؛ لصالحيته له ولغريه، وعن الشيخ أيب حامد أنه ال (55)اللنب مع وجود األقط

                                                             

 (.565/ 3اجملموع )انظر: ( (5
 (.683/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (2
 (.565/ 3اجملموع )انظر: ( (6
روضة الطالبني ، (565/ 3اجملموع )، (536/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3

(2 /652.) 
 (.652/ 2روضة الطالبني )، (565/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 أ(./253( هناية اللوحة )(3
 (.686/ 6 )احلاوي الكبريانظر: ( (7
 .حسب قواعد اللغة (، واملثبت ما يقتضيه السياقبينهمايف النسخة )( (8
 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )كما يف   (، واملثبت ما يقتضيه السياقالتفاوتيف النسخة )( (1

 .(825انظر: التعليقة الكربى )ص:( (55
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اخلالف يف  (5)[ففرض]جيزئ اللنب مع األقط؛ ألنه يصلح لالدخار دون اللنب، 
  .(2)"حال وجود األقط يدل على ذلك

 .(6)"وقطع البندنيجي هبذا، وحكاه عن نصه يف القدمي"قال النووي: 
وأما الثاين: فألن البغوي حكى يف اللنب عمن قوهتم اللنب وجهني على قولنا 

 .(3)إبخراج األقط
والسمن قطعا، ولو كان اجلنب منزوع  ،(3)[الــمصلو ] ،(6)املخيــضوال جيوز 

 .(7)مل جيز قطعا ،الزبد
، وحكى (8)وأما اللحم فاملنصوص الذي قطع به اجلمهور أنه ال جيزئ

  .ذلك  يهعل دَّ ور   ،(55)األقـــطك  (1)ني[قول]اإلمام أن العراقيني حكوا يف إجزائه 
 

                                                             

 (.533/ 6) السياق كما يف العزيز شر  الوجيز يف النسخة )ففرضوا (، واملثبت ما يقتضيه( (5
 (.533-536/ 6) انظر: العزيز شر  الوجيز ( (2
 (.565/ 3اجملموع )انظر: ( (6
لبنًا فهل جيوز منه؟ ترتب على األقط: إن مل جيز األقط، فاللنب  موإن كان قوهتقال البغوي: "( (3

التهذيب انظر:  يات، واللنب ال يدخر.أوىل، وإال فوجهان. والفرق: أن األقط مما ي دخر لالقت
 (.533/ 6) ، العزيز شر  الوجيز(528/ 6)

الصحا  ، (585/ 3العني )انظر:  ( املخيض واملمخوض: اللنب الذي قد خمض وأخذ زبده.(6
(6 /5556.) 

 (.565/ 3اجملموع )يف النسخة )واملغلي(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (3
املصبا  . انظر: مثال فلس عصارة األقط وهو ماؤه الذي يعصر منه حني يطبخ ل  صْ م  ـالو 

 .(673/ 2املنري )
 (.652/ 2روضة الطالبني )، (565/ 3اجملموع )، (673/ 6البيان )انظر: ( (7
 (.565/ 3اجملموع )، (353/ 6هناية املطلب )انظر: ( (8
 (.357/ 6هناية املطلب )يف  يف النسخة )قوالن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما( (1

/ 6هناية املطلب )قال اإلمام: وذكر العراقيون قولني يف اللحم، وهذا فيه بعد. انظر: ( (55
357.) 
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 .(5)"مل يوجد يف كتبهم، بل املوجود فيها خالفه" :وقيل
مل  ،ولو كان بعض أهل اجلزائر يقتاتون السمك أو البيض"قال املاوردي: 

  .(2)"جيزئهم بال خالف
 .(6)"مل جيزئ قطعا ،ولو اقتاتوا مثرة ال عشر فيها كالتني"قال األصحاب: 

األجناس، وإذا جوزان إخراج وال جيوز إخراج املسوس واملعيب من هذه 
مل جيز إخراج ما أفسد كثرة امللح جوهره، فإن كان امللح ظاهرا عليه ومل  ،األقط

فامللح غري حمسوب، وجيب أن خيرج صاعا يكون حمض األقط منه  ،يفسده
 .(3)صاعا

وجيزئ احلب القدمي وإن قلت قيمته إذا مل يتغري طعمه "قال الشافعي هنع هللا يضر:  
 .(6)"نهوال لو 

 .(3)"وال رحيه، وغري القدمي أوىل"قال املاوردي: 
 
 
 

                                                             

وهذا الذي نقله عن العراقيني ابطل ليس موجودا يف كتبهم بل املوجود يف كتبهم قال النووي: "( (5
 (.565/ 3اجملموع ) الصواب". انظر: مع كثرهتا القطع أبنه ال جيزئ بال خالف فهذا هو

فأما أهل جزائر البحر اختصر املصنف رمحه هللا كالم املاوردي اختصارا فيه نظر، وكالمه: "( (2
الذين يقتاتون السموك، وأهل الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض، وحلوم الصيد، فال جيوز 

 (.686/ 6حلاوي الكبري )ا". هلم إخراجه يف زكاة فطرهم ال خيتلف فيه املذهب
 (.562/ 3اجملموع )انظر: ( (6
 (.562/ 3اجملموع )، (677/ 6البيان )، (683/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (3
 (.565/ 8خمتصر املزين )، (76/ 2األم )انظر: ( (6
 (.683/ 6احلاوي الكبري ) ((3
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: جيزئ (2)وقال األمناطي ،(5)وال جيزئ إخراج الدقيق وال السويق وال اخلبز
  .(6) ، ورواه بعضهم قوال(3)عليه دَّ ، ور  (6)الدقيق؛ خلرب ورد فيه

ومقتضاه إجزاء السويق واخلبز أيضا، وهو الصحيح "قال ابن عبدان: 
 .(3)"عندي

 ويف الفصل مسائل:
 هل يتعني أحد هذه األجناس اجملزئة أم يتخري املخرج بينها؟ األوىل:

  .(8)أوجه :وقيل .(7)فيه ثالثة أقوال
 

                                                             

/ 3اجملموع )، (533/ 6) العزيز شر  الوجيز، (677/ 6البيان )، (656/ 5املهذب )انظر: ( (5
562.) 

ابن ، وتفقه عليه املزين والربيع تفقه على، أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار األمناطيهو ( (2
طبقات الشافعية ، (681/ 2طبقات الفقهاء الشافعية )ه(. انظر: 288تويف سنة )سريج، 
 .(655/ 2للسبكي )الكربى 

ال "، يقول: هنع هللا يضر : مسعت أاب سعيد اخلدريقال عياض واخلرب أخرجه أبو داود يف سننه عن( (6
أخرج أبدا إال صاعا، إان كنا خنرج على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صاع متر، أو شعري، أو أقط، أو 

أو صاعا من دقيق، قال حامد:  هذا حديث حيىي، زاد سفيان:" ". يقول أبو داود:زبيب
سنن أيب داود . فأنكروا عليه، فرتكه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزايدة وهم من ابن عيينة

 .(5853، كتاب الزكاة، ابب كم يؤدي يف صدقة الفطر، حديث رقم )(556/ 2)
قص املنفعة ان الدقيق ألنرد عليه األصحاب أبن ذكر الدقيق يف احلديث وهم من ابن عيينة، و ( (3

 (.562/ 3اجملموع )، (683/ 6احلاوي الكبري ). انظر: فلم جيز كاخلبز ،عن احلب
 (.325/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
  (.562/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3

 قال النووي: واملذهب عدم جوازه.
 مل أجد من قال أن فيه ثالثة أقوال، لكن قال الرافعي أن املسعودي قال: إن فيه قوالن. ( (7

 (.536/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: 
 (.562/ 3اجملموع )، (551/ 6حلية العلماء )، (653/ 5املهذب )انظر: ( (8
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 .(5)األول وجه، واآلخران قوالن :وقيل
، واختاره القاضي أبو الطيب (6( )3)[بينها]أنه يتخري  /(6):(2)[أحدها]

 .(3)لنفسه
 .(7)، وصححه مجاعةجخرِّ م  ـيتعني قوت الوالثاين: أنه 

، فإن كان (1): عند األكثرين أنه يتعني غالب قوت البلد(8)[وأصحها] 
  .أخرج التمر ،ابحلجاز

  .؛ أخرج احلنطة(52)مـــصرأو  ،(55)خراســـانأو  ،(55)لـــعراقوإن كان اب
                                                             

 (.551/ 6حلية العلماء )، (678/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (5
 .أحدمها(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب السياقيف النسخة )( (2
 ب(./253( هناية اللوحة )(6
 .يف النسخة )بينهما(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب السياق( (3
 (.673/ 6البيان )انظر: ( (6
 (.566/ 3اجملموع )صححه القاضي أبو الطيب اختيارا لنفسه يف كتابه "اجملرد". انظر: ( (3
/ 6حبر املذهب ). انظر: والبندنيجي ،وابو الفضل ابن عبدانمنهم الشيخ أبو حامد، ( (7

 .(566/ 3اجملموع ) ،(673/ 6البيان )، (225
 .يف النسخة )أصحهما(، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب السياق( (8
 (.562/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (1

بلد قدمي واآلن هو دولة عربية مستقلة يف غرب آسيا حيدها من الشمال تركيا وإيران  العراق( (55
ومن العرب سوراي واألردن، ومن اجلنوب اململكة العربية السعودية، ومن الشرق إيران، 

 .(38وعاصمتها بغداد. انظر: موسوعة املدن العربية واإلسالمية للدكتور حيىي الشامي )ص:
، أي: مشرق، كانت مقاطعة كبرية  "أسان"مشس، و  أي: "خور"ة مركبة من كلم اسان:ر  ( خ  (55

، وأفغانستان الشمالية )هراة "نيسابور"من الدولة اإلسالمية تتقامسها اليوم إيران الشرقية 
املعامل ، (665/ 2معجم البلدان )انظر:  وبلخ(، ومقاطعة تركمانستان السوفيتية )مرو(.

 (.558)ص: األثرية يف السنة والسرية 
مصر دولة عربية مستقلة تقع يف الشمال الشرقي من قارة أفريقيا على البحر املتوسط مشاال، ( (52

والبحر األمحر شرقا، وحتدها ليبيا من جهة الغرب، والسودان من اجلنوب، وعاصمتها 
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  .(6)؛ أخرج األرز(2)جـــيالنأو  ،(5)طربستــانوإن كان ب
ينه أنه ال جيوز العدول عنه حبال، بل إنه ال جيوز العدول يوليس املراد من تع
من حكاية اخلالف يف العدول  (6)"التنبيه"، وما وقع يف (3)عنه إىل ما هو أدىن منه
  .(3)لوَّ ؤ  إىل ما هو  أدىن منه فم  

 .(8)، وفيه وجه(7) أعلى منه فجائز عند اجلمهورإىل وأما العدول 
 وفيما يعترب به األدىن واألعلى وجهان: 

                                                                                                                                                  

 (.515موسوعة املدن العربية واإلسالمية للدكتور حيىي الشامي )ص:القاهرة. انظر: 
 منها:هي بلدان واسعة كثرية يشملها هذا االسم، و  بفتح أوله واثنيه، وكسر الراء ط رب ِّستان( (5

مراصد االطالع على ، (56/ 3معجم البلدان )ل. انظر: دهستان وجرجان واسرتاابذ وآم
 (.878/ 2مكنة والبقاع )امساء األ

يْ (2 ، (255/ 2معجم البلدان ): . انظرابلكسر: اسم لبالد كثرية من وراء بالد طربستان الن( جِّ
 (.638/ 5مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع )

 (.562/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر:  ((6
 (.533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 (.35)ص:  هالتنبيانظر: ( (6
: أحدمها: صل الوجوب إال وجهنيالنقل مؤول والذين أطلقوه مل يذكروا يف أقال النووي: "هذا ( (3

جيب من قوت نفسه مث قالوا فإن عدل عن الواجب إىل  :والثاين. جيب من غالب قوت بلده
قوالن ومرادهم القول الثالث الذي يقول هو خمري يف مجيع األقوات  أدىن منه ففي إجزائه

فكأهنم تركوا ذكر هذا القول أوال مث نبهوا عليه وأما الذين ذكروا يف الواجب ثالثة أوجه اثلثها 
التخيري فاتفقوا على أنه إذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل إىل دونه ال جيزئه قوال 

 (.566/ 3اجملموع ). انظر: كله أنه ال خالف بني األصحاب  واجدا فحصل من هذا
التهذيب ، (555/ 6حلية العلماء )، (358/ 6هناية املطلب )، (653/ 5املهذب )انظر: ( (7

 (.673/ 6البيان )، (528/ 6)
/ 6حلية العلماء )، (671/ 6احلاوي الكبري )فيه إشارة إىل وجه آخر إىل أنه ال جيوز. انظر: ( (8

555). 
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فيختلف  ،فهو أعلى ،أحدمها: أن االعتبار ابلقيمة، فما قيمته أكثر
  .(5)ابختالف البالد واألقوات

 .(2)"إال أن تعترب زايدة القيمة يف األكثر"قال الرافعي: 
فالرب خري من الشعري  ،وأصحهما: أن االعتبار بزايدة صالحية االقتيات

  .(6)واألرز قطعا، وكذا من التمر على املذهب
 ، ويف التمر والشعري وجهان: (3)وفيه وجه أنه التمر أفضل

  .دمها: أن التمر أفضلأح
  .(6)وأصحهما: أن الشعري أفضل

  .(3)وتردد الشيخ أبو دمحم يف التمر والزبيب، ويف الزبيب والشعري
 .(7)"واألشبه تقدمي التمر على الزبيب"قال اإلمام: 

وال جيوز أن خيرج الواحد الفطرة من جنسني سواء كاان متماثلني، أو 
منه، كما لو وجب الشعري، فأخرج نصف الصاع أحدمها من واجبه واآلخر أعلى 

 . (1)وفيه وجه أنه جيزئه إذا كان أعلى منه، (8)منه، ونصف صاع من الرب
 

                                                             

 (.566/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 (.533/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 (.566/ 3اجملموع )، (533/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.563/ 3اجملموع )، (676/ 6البيان  )، (678/ 6احلاوي الكبري )انظر:  ((3
 (.563/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.563/ 3اجملموع )، (358/ 6) هناية املطلبانظر:  ((3
 (.358/ 6هناية املطلب )انظر: ( (7
العزيز شر  ، (673/ 6البيان )، (351/ 6هناية املطلب )، (686/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8

 (.566/ 3اجملموع )، (537/ 6الوجيز )
 (.31/ 3كفاية النبيه )،  (566/ 3جملموع )ا، (351/ 6هناية املطلب )انظر: ( (1
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ال حيزئ، وإن مل  ،وفيه وجه أنه إذا كان عنده من كل منهما صاع فأكثر
  .(2( )5)]أنه جيزئه[ ،يكن عنده إال نصف صاع من هذا ونصف صاع من هذا

 .(6)أنه جيزئه من غري تفرقةوحكى بعضهم وجها 
 فروع:
إذا اعتربان قوت البلد أو قوت نفسه، فاختلف ابختالف األوقات،  األول:

  .(3)"أجزأه وهو أفضل ،إن أخرج من األعلى" :قال السرخسي
 فقوالن: ،وإن أخرج من األدىن
، وكالم الغزايل يقتضي أن االعتبار بقوته وقت (6)أصحهما: أنه جيزئه

 .(3)يوجد لغريه الوجوب، ومل
، (7)[منها]أخرج ما شاء  ،ولو كانوا يقتاتون أجناسا ال غالب فيها

 .(8)واألفضل أن خيرج من أعالها
  

                                                             

 (.353)ص: يف النسخة )مل جيزئه(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل( (5
حكى النووي عن السرخسي وجهني فيما إذا مل يكن عنده إال صاع من هذا وصاع من هذا: ( (2

 (.566/ 3جملموع )اأحدمها: أنه جيزئه. والثاين: أنه ال جيزئه. انظر: 
 (.31/ 3كفاية النبيه )،  (566/ 3اجملموع )، (537/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.563/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 (.563/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
  (.651/ 2الوسيط )انظر: ( (3

هذا النقل غريب كما قال  :قلت ،قال الرافعي هذا الذي قاله مل أره لغريهيقول النووي: "
 .(563/ 3اجملموع )". الرافعي والصواب أن املراد قوت السنة

 .يف النسخة )منهما (، واملثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة( (7
 (.563/ 3اجملموع )، (676/ 6البيان )انظر: ( (8
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الثاين: إذا اعتربان قوت البلد، فكان له عبد يف بلد آخر قوته خمالف لقوت 
؛ فاالعتبار بقوت /(5)الفطرة جتب على العبد، مث يتحملها السيد :بلده، فإن قلنا

 .(2)فبقوت بلد السيد ،جتب على السيد ابتداء :العبد، وإن قلنا بلد
الثالث: كان يف بلد ليس فيه قوت جمزئ أبن كانوا يقتاتون اللحم أو التني 

أخرج  ،وحنومها؛ فيخرج من قوت أقرب البالد إليه، فإن استوى بلدان يف القرب
 .(6)من قوت أيهما شاء، واألفضل أن خيرج من أعالمها

إذا اعتربان قوت نفسه، فكان يقتات الشعري خبال، والالئق حباله  نية:الثا
  .(3)الرب؛ لزمه إخراج الرب

ولو كان يقتات الرب تنعما، والالئق حباله الشعري، فهل جيزئه الشعري؟ فيه 
  .(3)"قوالن"وقال اإلمام: ، (6)وجهان

 .(7)أصحهما: أنه جيزئه
قلنا: يتخري املخرج بني األجناس؛ الثالثة: عبد مشرتك بني اثنني، فإن 

أخرجا ما شاء بشرط احتاد اجلنس على املذهب، وإن أوجبنا غالب قوت البلد، 
  .(8)وكاان يف بلد واحد؛ أخرجا صاعا منه

 

                                                             

 أ(./256( هناية اللوحة )(5
 (.566-563 /3اجملموع )، (528/ 6التهذيب )انظر: ( (2
 (.563/ 3اجملموع )، (673/ 6البيان )، (528/ 6التهذيب )انظر: ( (6
 (.225/ 6حبر املذهب )، (351/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 .(537/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (6
 (.351/ 6هناية املطلب )انظر: ( (3
 (.537/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (7

 الثاين: أنه ال جيزئه الشعري وعليه إخراج الرب؛ نظرا لعادته.والقول 
 (.566/ 3اجملموع )، (537/ 6العزيز شر  الوجيز )، (633/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (8
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وهو حممول على ما إذا كان العبد عندمها، فإنه لو كان ببلد "قال الرافعي: 
 .(5)"سيدهآخر جاء اخلالف يف أن النظر إىل بلده أو بلد 

ولو كاان يف بلدين خمتلفي القوت، واعتربان قوت الشخص نفسه، واختلف 
 قوهتما؛ فأربعة أوجه:

أحدها: أنه ال جيوز أن خيرجا من القوتني وعلى صاحب األدىن موافقة 
 .(2)صاحب األعلى، وينسب إىل ابن سريج

األعلى موافقة صاحب  بوالثاين: أهنما ال خيرجان منهما وعلى صاح
 .(6)دىن، ونسبه الروايين إىل ابن سريجاأل

سحاق وابن أيب هريرة وابن احلداد أنه جيوز إبو أوالثالث: األصح وبه قال 
 .(3)أن خيرج كل منهما ما يلزمه من قوته أو قوت بلده

والرابع: أهنما خيرجان من قوت بلد العبد سواء كان يف بلد أحدمها أو بلد 
 .(3) اعتربانه (6)[نه إقوت]أو  ،اثلث

فيما إذا اعتربان قوت الشخص نفسه، واختلف  :قال الشيخ أبو علي
أو  (8)[الة]أصج على أن فطرته جتب على السيد خمرَّ  (7)[اخلالف]فقوهتما، 

  .(1)حتمال؛ فعلى األول جيوز التبعيض، وعلى الثاين ال

                                                             

 (.537/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (5
 (.566/ 3اجملموع )، (538/ 6العزيز شر  الوجيز )، (325/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 (.538/ 6العزيز شر  الوجيز )، (255/ 6حبر املذهب )، (636/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6
 (.566/ 3اجملموع )، (538/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.65/ 3كفاية النبيه )يف النسخة )قواتن( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف  ( (6
 (.65/ 3كفاية النبيه )،  (673/ 6البيان )، (255/ 6حبر املذهب )انظر: ( (3
 (.65/ 3كفاية النبيه )يف النسخة )واخلالف( واملثبت ما يقتضيه السياق  ( (7
 .(353يف النسخة )إحالة( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص:( (8
 (.65/ 3كفاية النبيه )،  (538/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (1
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 والقياس فيما إذا اعتربان قوت البلدين، وكاان خمتلفي القوت"قال الرافعي: 
 .(5)"على هذا األصل أيضا

فالقول يف إخراج الفطرة عنه   (6)]ولدين[ (2)ة[نفق]ولو كان األب يف 
العبد، وكذا املبعض إذا أوجبنا عليه بعض ( 3)ن[ع]كالقول يف إخراج السيدين 

، وعند ابن سريج ال (6)الفطرة على ما تقدم، فعند ابن احلداد خيرجان من جنسني
 .(3)جيوز

حد الفطرة عن اثنني من جنسني كما لو أخرج عن أحد وقد خيرج الوا 
أو زوجتيه أو قريبيه من غالب قوت البلد إن اعتربانه، أو من غالب  /(7)عبديه

قوته إن اعتربانه، أو من جنس أعلى منه كما لو أطعم عن إحدى كفارتيه، وكسى 
  .(8)عن األخرى

فأخرج عن وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر ومها أيكالن الشعري 
  .(55)قطعوا به ،عن اآلخر من أعلى منه (1)]و[ ،أحدمها منه

                                                             

 (.538/ 6( العزيز شر  الوجيز )(5
 .(538/ 6) يف النسخة )نفقته(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (2
/ 6) ما بني املعقوفني ساقط يف النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز( (6

538.) 
 .(353السياق كما يف تكملة املطلب العايل )ص: يف النسخة )على(، واملثبت ما يقتضيه( (3
 (.563/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.65/ 3كفاية النبيه )،  (563/ 3اجملموع )، (538/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (3
 ب(./256( هناية اللوحة )(7
 (.566/ 3اجملموع )، (537/ 6العزيز شر  الوجيز )، (521/ 6التهذيب )انظر: ( (8
/ 6) ما بني املعقوفني ساقط يف النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف العزيز شر  الوجيز( (1

537.) 
 (.566/ 3اجملموع )، (537/ 6العزيز شر  الوجيز )، (521/ 6التهذيب )انظر: ( (55
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إىل جميء وجه أنه ال جيزئ بناء على األصل  (5)]القاضي حسني[ وأشار
 .(2)املتقدم

 فروع: 
 (6)[و]أابع عبدا فوقع وقت وجوب فطرته يف زمن خيار الشرط  األول:

ففطرته عليه سواء مت  ،للبائع نهإاجمللس أثبت فطرته على أقوال امللك، فإن قلنا: 
فعلى  ،وإال، ]فهي على املشرتي ،البيع أو فسخ، وإن توقفنا، فإن مت البيع

 .(6( )3)[البائع
شوال، فإن مل يكن عليه دين؛  (3)[هل]أمث  ،لو مات وترك رقيقا الثاين:

  .(7)أخرج ورثته الفطرة كل بقدر حصته
فقد روى املزين أن عليهم الفطرة، ومل  ،وإن كان عليه دين يستغرق الرتكة

  .(8)يفرق بني أن يباع يف الدين أم ال

                                                             

 (.65/ 3كفاية النبيه )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف  ( (5
واألصل املتقدم: هو أن الوجوب يالقي السيد ابتداء، ألنه وجب عليه صاع، فال جيزئ من ( (2

 (.65/ 3كفاية النبيه )جنسني. انظر:  
 (.675/ 6البيان )يف النسخة )و(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (6
/ 6العزيز شر  الوجيز ) ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف( (3

531.) 
العزيز ، (672-675/ 6البيان )، (523/ 6التهذيب )، (633/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (6

 (.531/ 6شر  الوجيز )
ذكر املصنف قولني يف امللك يف زمن اخليار وفرَّع عليه وأمهل القول الثالث: وهو أن امللك يف 

 شرتي، وذكر هذا القول البغوي والرافعي وغريمها.زمن اخليار للمشرتي، فتكون فطرته على امل
 ، وروضة(531/ 6) يف النسخة )هل( واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف العزيز شر  الوجيز( (3

 (.656/ 2) الطالبني
 (.567/ 3اجملموع )، (531/ 6العزيز شر  الوجيز )، (523/ 6التهذيب )انظر: ( (7
 (.565/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (8
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  .(5)وروى الربيع أن عليهم الفطرة إن بقي هلم
 فقال األصحاب: يف املسألة قوالن إذا بيع يف الدين:

 .(2)لزمهمتأحدمها: 
 .(6)واثنيهما: ال؛ لضعف امللك

 وفيه قوالن: ؟وقال اجلمهور: ينبين على أن الدين مينع انتقال الرتكة أم ال 
  .(3)أصحهما: أنه ال مينع، فعلى هذا يلزمهم فطرته وإن بيع يف الدين

  .(6)وأشار اإلمام إىل أنه جييء فيه اخلالف املتقدم يف املغصوب واملرهون
فعليهم  ،فال شيء عليهم، وإال ،فإن بيع يف الدين ،وإن قلنا: مينع

  .(3)الفطرة
  .(7)وفيه وجه أنه ال شيء عليهم مطلقا

وفيه قول أهنا جتب يف تركة السيد فيخرج من أحد القولني يف العبد املوصى 
  .(8)خبدمته

ففطرته واجبة عليه وتقدم على الوصااي  ل،فإن مات السيد بعد االستهال
  .(1)واملرياث

 ن اآلدمي طرق:ويف تقدميها على دي
                                                             

 (.31/ 2األم )انظر: ( (5
 (.575/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (2
 .انظر: املرجع السابق( (6
 (.567/ 3اجملموع )، (575/ 6العزيز شر  الوجيز )وهو املذهب. انظر: ( (3
 (.618/ 6هناية املطلب )انظر: ( (6
 (.567/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 (.567/ 3اجملموع )، (575/ 6شر  الوجيز )العزيز (، 828ص:)الشامل انظر: ( (7
 (.567/ 3اجملموع )، (575/ 6العزيز شر  الوجيز )(، 787ص: ) انظر: التعليقة الكربى( (8
 (.567/ 3اجملموع )، (575/ 6العزيز شر  الوجيز )، (637/ 6احلاوي الكبري )انظر: ( (1
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  .(5)أحدها: أهنا على األقوال املتقدمة يف اجتماع زكاة املال والدين
 .(6)تقدمي دين هللا تعاىل :(2)[اهوأصح]

 .(3) ]والثاين: تقدمي دين اآلدمي[
 .(6)والثالث: أهنما يستواين

 .(3)والثاين: القطع بتقدمي الدين
امليت نفسه الطريق األول ، ويف فطرة (7)والثالث: القطع بتقدمي الفطرة

 .(8)والثالث
لزمه الفطرة، فدفعها الفقري تقري ممن فلو دفع فطرته إىل فقري، وال الثالث:

إليه عن فطرته؛ جاز للدافع األول أخذها منه، وكذا لو أعطاه غريها، وكذا لو 
إىل اإلمام، فلما قسمها اإلمام كان الدافع حمتاجا؛  دفعها أو غريها من الزكوات

 .(1)جاز دفعها بعينها إليه

                                                             

 وهي ثالثة أقوال كما صر  به الرافعي والنووي وغريمها. ( (5
 (.567/ 3اجملموع )يف النسخة )وأصحهما(، واملثبت ما يقتضيه السياق كما يف ( (2
 (.567/ 3اجملموع )وهو املذهب. انظر: ( (6
 (.567/ 3اجملموع )ما بني املعقوفني ساقط من النسخة، والسياق يقتضي إثباته كما يف ( (3
 (.567/ 3اجملموع )، (631/ 6البيان )، (638/ 6احلاوي الكبري )نظر: ا( (6
 (.567/ 3اجملموع )انظر: ( (3
 (.575/ 6العزيز شر  الوجيز )، (631/ 6البيان )انظر: ( (7
 (.575/ 6العزيز شر  الوجيز )انظر: ( (8
، (257 /6حبر املذهب )، (676/ 6احلاوي الكبري )، (565/ 8خمتصر املزين )انظر: ( (1

 (.561/ 3اجملموع )
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ال ينايف أخذ الصدقة؛ ألن أخذها ال  /(5)قال اإلمام: ووجوب الفطرة
يقتضي غاية الفقر واملسكنة، وقد جتب زكاة املال على من حتل له الصدقة؛ فإهنا 

  .(2)حتل من غري الفقر واملسكنة
ل صاع وهو فقري ليس له كفايته ضن ف: إذا لزمته الفطرة أبوقال السرخسي

فله أخذ فطرة غريه وغريها من الزكوات، وكذا أخذ فطرته على  ،على الدوام
 .(6)الصحيح

 .(3)ومقابله ذكر النووي أنه شاذ مردود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 أ(./253( هناية اللوحة )(5
 (.356/ 6هناية املطلب )انظر: ( (2
 (.535/ 3اجملموع )انظر: ( (6
وهذا الوجه الذي حكاه يف املنع شاذ ابطل مردود خمالف لنص الشافعي قال النووي: "( (3

 (.535/ 3اجملموع )". انظر: واالصحاب وللدليل
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 واملراجعقائمة املصادر 
حتقيق: مجع من  س ل مة بن م ْسلِّم الع ْوتيب الص حاريلاإلابنة يف اللغة العربية  -5

، سلطنة عمان -مسقط  -لناشر: وزارة الرتاث القومي والثقافة احملققني، ا
 .م 5111 -هـ  5325الطبعة: األوىل، 

ألمحد بن أيب بكر احلضرمي الشافعي، املطبوع املنهاج  اصطال  بياناالبتهاج يف  -2
مع منهاج الطالبني للنووي، عىن به دمحم دمحم طاهر شعبان، الناشر: دار املنهاج، 

 م.2553-ه5323الطبعة األوىل: 
، عبد هللا دمحم بن أمحد املقدسي البشاري أليب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم -6

مدبويل القاهرة، الطبعة الثالثة،  مكتبة دار صادر، بريوت الناشر: ليدن
5355/5115 .  

احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري  أليباألحكام السلطانية  -3
 ، دون ذكر الطبع واترخيه.القاهرة –الناشر: دار احلديث  ،املاوردي

عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد  أليب يف معرفة األصحاباالستيعاب  -6
الناشر: دار اجليل، ، احملقق: علي دمحم البجاوي، نمري القرطيبالرب بن عاصم ال

 .م 5112 -هـ  5352الطبعة: األوىل، ، بريوت
أمساء هللا وصفاته وموقف أهل السنه منها للشيخ دمحم بن صاحل بن دمحم   -3

 .م الطبعة األوىل2556 -هـ5323الطبعة: ، الناشر: دار الشريعة ،العثيمني

زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري، أليب  روض الطالبأسىن املطالب يف شر    -7
 دون ذكر الطبع واترخيه. الناشر: دار الكتاب اإلسالمي

الناشر: دار  ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطيلاألشباه والنظائر  -8
 . م5115 -هـ 5355الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية

بكر دمحم بن إبراهيم بن املنذر  ذر أيباإلشراف على مذاهب العلماء البن املن -1
الناشر: مكتبة مكة الثقافية، ، : صغري أمحد األنصاري أبو محادحتقيقالنيسابوري 
 .م 2553 -هـ 5326الطبعة: األوىل، ، اإلمارات العربية املتحدة -رأس اخليمة 

الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر  أليب اإلصابة يف متييز الصحابة -55
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الناشر: دار ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى دمحم معوض ،العسقالين
 .هـ5356 -الطبعة: األوىل ، بريوت –الكتب العلمية 

بكر عثمان بن دمحم شطا  أليبإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني  -55
، الطبعة: األوىل، يعز الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتو  ،الدمياطي الشافعي

 .م 5117 -هـ  5358
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  -52

الناشر: دار ، ق: عبد العزيز بن أمحد بن دمحم املشيقححتقي بن أمحد الشافعي 
 -هـ  5357الطبعة: األوىل، ، العاصمة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية

 .م 5117
 ،ري الدين بن حممود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيخلاألعالم  -56

 .م 2552الطبعة: اخلامسة عشر ، الناشر: دار العلم للماليني
: حتقيقصال  الدين خليل بن أيبك الصفدي لأعيان العصر وأعوان النصر  -53

لبنان، دار  -الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت وزمالئه،  الدكتور علي أبو زيد،
 .م 5118 -هـ  5358الطبعة: األوىل، ، سوراي –الفكر، دمشق 

، احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، املاوردي أليباإلقناع  -56
  دون ذكر الناشر وسنة الطبع واترخيه.

العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية حملمد صبحي  تاإليضاحا -53
ه 5328الناشر: مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، الطبعة األوىل ، بن حسن حالق

  م.2557
: طارق فتحي ، حتقيقاحملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروايينأليب حبر املذهب  -57

 .م 2551الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، السيد
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ل بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -58

لبنان /  -الناشر: املكتبة العصرية ، : دمحم أبو الفضل إبراهيمحتقيقالسيوطي 
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.صيدا

 بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية لشيخ اإلسالم تقي الدين أيب -51
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جمموعة : ، حتقيقالعباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي
الطبعة: ، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، من احملققني

 .هـ5323األوىل، 

احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين  أليبلبيان يف مذهب اإلمام الشافعي ا -25
 5325الطبعة: األوىل، ، جدة –الناشر: دار املنهاج ، : قاسم دمحم النوريحتقيق

 .م 2555 -هـ
ّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو حمل لعروس من جواهر القاموساتج ا -25

الناشر: دار ، ق: جمموعة من احملققنيحتقيالفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي 
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.اهلداية

شمس الدين أبو عبد ل اتريخ اإلسالم اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم -22
، : الدكتور بشار عّواد معروفحتقيقهللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب 

 .م 2556الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي

احملاسن املفضل بن  أليب اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم -26
الناشر: هجر ، كتور عبد الفتا  دمحم احللوحتقيق: الد  ،دمحم بن مسعر التنوخي

 .م5112 -هـ 5352الطبعة: الثانية ، للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة

الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر  أليب تبصري املنتبه بتحرير املشتبه -23
، لبنان –الناشر: املكتبة العلمية، بريوت ، حتقيق: دمحم علي النجار ،العسقالين

 دون ذكر الطبعة واترخيها.
(، وهي رسالة جامعية حققت يف جامعة أم القرى، حتقيق 5/355تتمة اإلابنة ) -26

الطالب: توفيق بن علي الشريف، إشراف: الدكتور عبد هللا بن مصلح الثمايل، 
 ه.5326-5323

د : عبحتقيقزكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  أليبحترير ألفاظ التنبيه   -23
 ه.5358الطبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: دار القلم ، الغين الدقر

التحرير يف الفروع أليب العباس: أمحد بن دمحم بن اجلرجاين، الشافعي، املتوىف:  -27
ه(، وهو جملد كبري، مشتمل على أحكام كثرية جمردة عن 382سنة: )
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 االستدالل. 
روجعت ، لي بن حجر اهليتميمحد بن دمحم بن عأل حتفة احملتاج يف شر  املنهاج -28

الناشر: املكتبة التجارية ، وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء
 .م 5186 -هـ  5667عام النشر: ، الكربى مبصر الطبعة: بدون طبعة

شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز لتذكرة احلفاظ  -21
 -هـ5351الطبعة: األوىل، ، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بريوت ،الذهيب

 .م5118
 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،التعريفات الفقهية حملمد عميم اإلحسان اجملددي -65

 .م2556 -هـ 5323الطبعة: األوىل، 
الناشر:  ، ق: مجاعة من العلماءحتقي ،التعريفات لعلي بن دمحم الشريف اجلرجاين -65

 .م5186-هـ 5356الطبعة: األوىل ، لبنان–كتب العلمية بريوت دار ال
يف اجلامعة  حققت يف رسالة ماجستري–التعليقة الكرب أليب الطيب الطربي  -62

 .،حتقيق الطالب فيلكاوياإلسالمية 
رسالة حققت يف رسالة -( 373) -التعليقة الكربى أليب الطيب الطربي -66

طالب خليف بن مبطي السهلي، ، حتقيق اليف اجلامعة اإلسالمية ماجستري
 .ه5325-5325

 -وهي رسالة حققت يف اجلامعة اإلسالمية– للقمويل تكملة املطلب العايل -63
حتقيق الطالب: دمحم نسيم عبد اجلليل، إشراف األستاذ الدكتور: عبد السالم بن 

 .سامل السحيمي
ه 5362حقق يف اجلامعة اإلسالمية سنة  للقمويل، تكملة املطلب العايل -66

تحقيق الطالب: أمحد بن أمحد الشريفي، إبشراف: األستاذ الدكتور عبد الرمحن ب
 بن سعدي احلريب.

 لنجم الدين أمحد بن دمحم القمويل صاحب اجلواهر البحرية، تكملة املطلب العايل -63
إشراف: أ/د: فهد بن عبد هللا الشريف،  نور، حتقيق الطالب: خالد بن دمحم

 .ه5366-5362اجلامعة اإلسالمية، 
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هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل  أليبالتلخيص يف معرفة أمساء األشياء  -67
الناشر: دار طالس للدراسات والرتمجة ، : الدكتور عزة حسنحتقيقالعسكري 

 .م 5113الطبعة: الثانية، ، والنشر، دمشق
 يف الفقه الشافعي أليب زكراي حيىي بن شرف النووي. التنبيه -68
: حتقيق ،زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي أليبهتذيب األمساء واللغات  -61

 –دار الكتب العلمية، بريوت ، شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.لبنان

دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم  يي السنة، أيبحملالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي  -35
الناشر: دار ، ل أمحد عبد املوجود، علي دمحم معوض: عادحتقيقبن الفراء البغوي 

 .م 5117 -هـ  5358الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية
عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن  أليبتوضيح األحكام من بلوغ املرام  -35

الطبعة: اخلامِّس ة، ، الناشر: مكت بة األسدي، مّكة املكّرمة ،صاحل البسام التميمي
 .م 2556 -هـ  5326

، : رمزي منري بعلبكيحتقيقبكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدي  أليبمجهرة اللغة  -32
 .م5187الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار العلم للماليني 

املطبوعة مع حتفة احملتاج يف شر  املنهاج  اإلمام أمحد بن قاسم العبادي حاشية -36
 5667بعة: بدون طبعة، عام النشر: الناشر: املكتبة التجارية الكربى مبصر الط

 م. 5186 -هـ 
الشرواين املطبوعة مع حتفة احملتاج يف شر  املنهاج اإلمام عبد احلميد حاشية  -33

 5667الناشر: املكتبة التجارية الكربى مبصر الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: 
 م. 5186 -هـ 

  (منهج الطالبفتوحات الوهاب بتوضيح شر  )حاشية اجلمل على شر  املنهج  -36
الناشر: دار  ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلملل

 واترخيها.  الطبعة، دون ذكر الفكر
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسن علي بن دمحم بن دمحم  -33



هـ ...... دراسةً و حتقيقًا727للقمويل ت اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط   

 

444 
 

 الشيخ -ق: الشيخ علي دمحم معوض حتقيبن حبيب البصري البغدادي املاوردي  
الطبعة: ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، عادل أمحد عبد املوجود

 .م5111-هـ  5351األوىل، 
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين لحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة  -37

 ،الناشر : دار إحياء الكتب العربية، : دمحم أبو الفضل إبراهيمحتقيقالسيوطي 
 .م 5137 -هـ  5687ألوىل الطبعة : ا، مصر

: الشاشي حتقيقحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء أليب بكر دمحم بن أمحد  -38
، بريوت / عمان -الناشر: مؤسسة الرسالة / دار األرقم  ،د. ايسني أمحد إبراهيم

 .م5185الطبعة: األوىل، 
عبد هللا بن  : د.، حتقيقمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازيألحلية الفقهاء  -31

الطبعة: األوىل ، بريوت –الناشر: الشركة املتحدة للتوزيع ، عبد احملسن الرتكي
 .م(5186 -هـ 5356)

الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين  أليبالدرر الكامنة  -65
يدر ح -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية ، : دمحم عبد املعيد ضانحتقيق
 .م5172هـ/ 5612الطبعة: الثانية، ، اهلنداابد/ 

الناشر: دار الصميعي ، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمل الدليل إىل املتون العلمية -65
هـ  5325الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع، الرايض 

 .م 2555 -
علي بن دمحم، ابن  براهيم بنإلالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  -62

الناشر: دار الرتاث ، حتقيق: الدكتور دمحم األمحدي أبو النور ،اليعمري فرحون
 .للطبع والنشر، القاهرة

للعبادي، حتقيق: الدكتور أمحد عمر هاشم، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني  -66
 مكتبة الثقافة الدينية مصر، القاهرة، دون ذكر الطبعة واترخيها.

عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد املنعم  أليبيف خرب األقطار الروض املعطار  -63
 -بريوت  -الناشر: مؤسسة انصر للثقافة ، : إحسان عباس، حتقيقاحلِّمريى
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 .م 5185الطبعة: الثانية، 
 ،زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي أليبروضة الطالبني وعمدة املفتني  -66

، عمان -دمشق -اإلسالمي، بريوت الناشر: املكتب، حتقيق: زهري الشاويش
 .م5115هـ / 5352الطبعة: الثالثة، 

منصور دمحم بن أمحد بن األزهري اهلروي،  أليبالزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي  -63
، دون ذكر الطبعة الناشر: دار الطالئع، ق: مسعد عبد احلميد السعدينحتقي

 واترخيها.
ن القاسم بن دمحم بن بشار، الزاهر يف معاين كلمات الناس أليب بكر دمحم ب -67

، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، ق: د. حامت صاحل الضامنحتقي األنباري
 م.5112-هـ  5352الطبعة: األوىل، 

على الفتاوى لإلمام القاضي دمحم بن الزايدات على الفتاوى وزايدات الزايدات  -68
أمحد أيب عاصم العبادي، حتقيق: غالب بن شبيب املطريي، الناشر: دار الكتب 

 العمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل، دون ذكر التاريخ. 

عبد هللا ابن ماجة دمحم بن يزيد القزويين، حتقيق: دمحم فؤاد  سنن ابن ماجة أليب -61
 .فيصل عيسى البايب احلليب -إحياء الكتب العربية  الناشر: دار، عبد الباقي

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن  أليب سنن أيب داود  -35
ْستانني جِّ الناشر: املكتبة ، : دمحم حميي الدين عبد احلميد حتقيق: عمرو األزدي السِّّ

 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.بريوت –العصرية، صيدا 
عيسى دمحم بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك،  أليب الرتمذيسنن  -35

، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، : بشار عواد معروف، حتقيقالرتمذي
 .م 5118سنة النشر: 

ق: دمحم عبد حتقي ،محد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقيالسنن الكربى أل -32
الطبعة: الثالثة، ، لبنات –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، القادر عطا

 .م 2556 -هـ  5323

عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  أليب لنسائيلالكربى  السنن -36
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أشرف عليه: شعيب ، لنسائي حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليبا
 –الناشر: مؤسسة الرسالة ، قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي األرانؤوط

   .م 2555 -هـ  5325الطبعة: األوىل، ، بريوت

شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز لسري أعالم النبالء  -33
الناشر : ، : جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط حتقيقالذهيب 

 .م 5186هـ /  5356الطبعة : الثالثة ، ، مؤسسة الرسالة
وهي رسالة جامعية، حتقيق الطالب: فيصل بن سعد  الشامل البن الصباغ _ -36

العصيمي، إشراف: األستاذ الدكتور فهد بن عبد هللا الشريف، اجلامعة اإلسالمية 
 .ه(5365-5365)

عبد احلي بن أمحد بن دمحم ابن العماد لشذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -33
الناشر: ، األرانؤوط عبد القادر، : حممود األرانؤوطحتقيق وختريجالع كري احلنبلي، 

 .م 5183 -هـ  5353الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار ابن كثري، دمشق 
سّمى ب شرى الكرمي بش ر  م س ائل التَّعليم -37

 
 ق ّدم ة احلضرمية امل

س عيد بن دمحم ل ش ر  امل
عِّشن الدَّْوع ينِّ  الرابطي احلضرمي الشافعي ع لّي اب  الناشر: دار املنهاج للنشر ، اب 

 .م 2553 -هـ  5326الطبعة: األوىل، ، والتوزيع، جدة
عثمان بن عبد الرمحن، ، تقي الدين ابن  عمرو أليب شر  مشكل الوسيط -38

الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر ، ق: د. عبد املنعم خليفة أمحد باللحتقيالصال  
 .م 2555 -هـ  5362الطبعة: األوىل، ، والتوزيع، اململكة العربية السعودية

رعي بن يوسف بن مل الشهادة الزكية الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية -31
، ق: جنم عبد الرمحن خلفحتقي ي،املقدسي احلنبل يأىب بكر بن أمحد الكرم

 ه.5353الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الفرقان ، مؤسسة الرسالة 
 ،نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب أليب الصحا  اتج اللغة وصحا  العربية -75

الطبعة: ، بريوت –الناشر: دار العلم للماليني ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 .م 5187 -  هـ 5357الرابعة 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا ) صحيح البخاري -75
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احملقق: ، اعيل البخاري اجلعفي بن إمسدمحمعبدهللا  أليب (عليه وسلم وسننه وأايمه
 .هـ5322الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار طوق النجاة، دمحم زهري بن انصر الناصر

 صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -72
 .م 2553 -هـ  5323الطبعة : الثالثة ،  دار اهلجرة -الناشر : الدرر السنية 

مد بن أيب بكر بن أيوب بن حمل املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلةالصواعق  -76
الناشر: دار ، : علي بن دمحم الدخيل هللاحتقيق ،سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية

 .هـ5358الطبعة: األوىل، ، العاصمة، الرايض، اململكة العربية السعودية
: مؤسسة غراس الناشر ،دمحم انصر الدين األلباينللشيخ  أيب داود سنن ضعيف -73

 .هـ5326 -الطبعة : األوىل ، الكويت –للنشر و التوزيع 
اجلامع أمساء جنباء السعيد أليب الفضل كمال الدين جعفر بن الطالع السعيد  -76

ثعلب األدفوي، حتقيق: سعد دمحم حسن، الناشر: الدار املصرية للتأليف والرتمجة، 
 م.5133

الناشر: دار ، بكر، جالل الدين السيوطيعبد الرمحن بن أيب لطبقات احلفاظ  -73
 .5356الطبعة: األوىل، ، بريوت –الكتب العلمية 

: د. حتقيقتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين لطبقات الشافعية الكربى  -77
الناشر: هجر للطباعة والنشر ، حممود دمحم الطناحي د. عبد الفتا  دمحم احللو

 .هـ5356الطبعة: الثانية، ، والتوزيع
بكر بن أمحد بن دمحم بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،  أليبطبقات الشافعية  -78

دار النشر: عامل ، : د. احلافظ عبد العليم خانحتقيقتقي الدين ابن قاضي شهبة 
 .هـ 5357الطبعة: األوىل، ، بريوت –الكتب 

جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي، حتقيق: عبد هللا اجلبوري، طبقات الشافعية  -71
 م. 5185 -ه5355ار العلوم للطباعة والنشر، د

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  أليبطبقات الشافعيني  -85
الناشر: مكتبة ، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د دمحم زينهم دمحم عزب، الدمشقي

 .م 5116 -هـ  5356اتريخ النشر: ، الثقافة الدينية
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عثمان بن عبد الرمحن، ، تقي الدين  مروع أليب طبقات الفقهاء الشافعية -85
الناشر: دار البشائر ، : حميي الدين علي جنيبحتقيقاملعروف اببن الصال  

 .م5112الطبعة: األوىل، ، بريوت –اإلسالمية 
 ،طبقات املفسرين حملمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي -82

 الطبعة واترخيها.، دون ذكر بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 
الزبيدي  بكر دمحم بن احلسن بن عبيد هللا أليبواللغويني  النحوينيطبقات  -86

الناشر: دار املعارف الطبعة: ، ق: دمحم أبو الفضل إبراهيمحتقياألندلسي اإلشبيلي، 
 ، دون ذكر التاريخ.الثانية

حفص عمر بن دمحم بن أمحد بن  أليبطلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية  -83
، دون الناشر: املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد ،إمساعيل، جنم الدين النسفي

 .هـ5655اتريخ النشر: ذكر الطبعة، 
، عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب شمس الدين أيبلالعرش  -86

الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة ، احملقق: دمحم بن خليفة بن علي التميمي
الطبعة: الثانية، ، اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 .م2556هـ/5323

القاسم عبد الكرمي بن دمحم بن  أليبالعزيز شر  الوجيز املعروف ابلشر  الكبري  -83
عادل أمحد عبد  -: علي دمحم عوض ، حتقيقعبد الكرمي، الرافعي القزويين

 5357الطبعة: األوىل، ، لبنان –العلمية، بريوت الناشر: دار الكتب ، املوجود
 .م 5117 -هـ 

حفص ابن امللقن سراج الدين عمر  املذهب أليبالعقد املذهب يف طبقات محلة  -87
الناشر: ، سيد مهين -ق: أمين نصر األزهري حتقي ،بن علي بن أمحد الشافعي
 .م 5117 -هـ  5357الطبعة: األويل، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت 

كراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري، لالغرر البهية يف شر  البهجة الوردية ز  -88
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.الناشر: املطبعة امليمنية

: حتقيقع بيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي  أليبغريب احلديث  -81
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 -املعارف العثمانية، حيدر آابدالناشر: مطبعة دائرة ، د. دمحم عبد املعيد خان
 .م5133 -هـ 5683الطبعة: األوىل، ، الدكن

فتاوى اإلمام الغزايل، حتقيق مصطفى حممود أبو صوي، الناش: املعهد العاملي  -15
 م.5113-5116للفكر واحلضارة اإلسالمي، كواالملبور ماليزاي 

طاب، بن دمحم املروروذي، حتقيق: أمل عبد القادر خفتاوى القاضي حسني  -15
ودكتور مجال دمحم أبو حسان، الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر، عمان 

 األردن، دون ذكر الطبعة واترخيها.
ْيلِّّي، الناشر: دار الفكر  -12  -الفقه اإلسالمي وأدلته أ. د. و ْهب ة بن مصطفى الز ح 

 ، دون ذكر التاريخ.الطبعة: الرَّابعة، دمشق –سوريَّة 
أتليف: الدكتور م صطفى اخلِّْن، ذهب اإلمام الشافعي الفقه املنهجي على م -16

الناشر: دار القلم للطباعة والنشر ، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشْرجبي
 .م 5112 -هـ  5356الطبعة: الرابعة، ، والتوزيع، دمشق

شهاب الدين أمْح د بن ي وس ف بن على بن ي وس ف اللَّْبلِّي  املالكى لفهرسة اللبلي  -13
الناشر: دار الغرب ، : ايسني يوسف بن عياش/ عواد عبد ربه أبو زينةقحتقي

 .م5188هـ/ 5358الطبعة: األوىل، ، بريوت/لبنان -االسالمية 
فيما حيتاجه طلبة الشافعية لعلوي بن أمحد بن عبد الرمحن الفوائد املكية  -16

اسات السقاف، اعتىن به الشيخ محيد بن مسعد احلاملي، الناشر: مركز النور للدر 
 واألحباث، دون ذكر البلد والطبعة والتاريخ.

الناشر: دار الفكر. ، لدكتور سعدي أبو حبيبل القاموس الفقهي لغة واصطالحا -13
 .م 5116تصوير: ، م 5188هـ =  5358الطبعة: الثانية ، سورية –دمشق 

حتقيق: مكتب  ،طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى د الدين أيبجملالقاموس احمليط  -17
الناشر: ، إبشراف: دمحم نعيم العرقس وسي، حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

الطبعة: الثامنة، ، لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .م 2556 -هـ  5323

 –الناشر: دار املعرفة  ،كتاب األم يف الفقه لإلمام: دمحم بن إدريس الشافعي -18
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 .م5115هـ/5355سنة النشر: ر الطبعة، ، دون ذكبريوت

، حتقيق: عادل عبد التحقيق أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النوويكتاب  -11
 م.  5112-ه5356املوجود، دار اجليل بريوت، الطبعة األوىل، 

عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي  أليبكتاب العني  -555
الناشر: دار ومكتبة ، زومي، د إبراهيم السامرائيق: د مهدي املخحتقي ،البصري
 ، دون ذكر البلد والطبعة واترخيها.اهلالل

نصور بن يونس بن صال  الدين ابن حسن بن ملكشاف القناع عن منت اإلقناع  -555
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.الناشر: دار الكتب العلمية ،إدريس البهوتى احلنبلى

صطفى بن عبد هللا كاتب جليب مللفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب وا -552
 ،بغداد –الناشر: مكتبة املثىن  ،القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة

 .م5135
بكر بن دمحم بن عبد املؤمن بن حريز  كفاية األخيار يف حل غاية االختصار أليب -556

ق: علي عبد احلميد ، حتقيبن معلى احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي
الطبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: دار اخلري ، ودمحم وهيب سليمانبلطجي 
 م.5113

أمحد بن دمحم بن علي األنصاري، املعروف  العباس، جنم الدين، أليبكفاية النبيه   -553
، الناشر: دار الكتب العلمية، ق: جمدي دمحم سرور ابسلومحتقي ،اببن الرفعة

 م.2551الطبعة: األوىل، 
احلسن أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاسم الضيب،  أليبافعي  اللباب يف الفقه الش -556

الناشر: دار ، : عبد الكرمي بن صنيتان العمريحتقيقابن احملاملي الشافعّي 
 .هـ5353الطبعة: األوىل، ، البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

بن منظور الفضل دمحم بن مكرم بن على، مجال الدين ا أليبلسان العرب  -553
 -الطبعة: الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر  ،األنصاري الرويفعى اإلفريقى

 .هـ 5353
إبراهيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن مفلح،  إسحاق، أليباملبدع يف شر  املقنع  -557
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 -هـ  5358الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 .م 5117

عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن  ( أليبالسنن الصغرى للنسائي)السنن اجملتىب من  -558
الناشر: مكتب ، حتقيق: عبد الفتا  أبو غدة ،علي اخلراساين، النسائي

 م.5183 – 5353الطبعة: الثانية، ، حلب –املطبوعات اإلسالمية 
نسخة مكتبة طوبقبوسراي، إسطنبول  )اجلوهر البحرية( اجمللد األول من املخطوط -551

 تركيا.

نسخة متحف طوبقبوسراي  )اجلوهر البحرية( اجمللد التاسع من املخطوط -555
 إسطنبول تركيا 

نسخة مكتبة طوبقبوسراي،   اجمللد الثاين من املخطوط )اجلوهر البحرية( -555
 إسطنبول تركيا.

نسخة مكتبة طوبقبوسراي   )اجلوهر البحرية( اجمللد العاشر من املخطوط -552
 اسطنبول تركيا.

زكراي حميي الدين حيىي  ، أليباجملموع شر  املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي( -556
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.الناشر: دار الفكر، بن شرف النووي 

أليب القاسم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرمي، الرافعي احملرر يف الفقه الشافعي   -553
صري، الناشر: دار السالم، أبو يعقوب نشأت بن كمال امل القزويين، حتقيق:

 م.2556-ه5363مصر، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ق: ، حتقياحلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي أليب  احملكم واحمليط األعظم -556
الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، عبد احلميد هنداوي

 .م 2555 -هـ  5325

بد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي زين الدين أبو علخمتار الصحا   -553
الدار النموذجية،  -الناشر: املكتبة العصرية ، ق: يوسف الشيخ دمحمحتقيالرازي 
 .م5111هـ / 5325الطبعة: اخلامسة، ، صيدا –بريوت 

، بريوت –الناشر: دار املعرفة  ،املزين مساعيل بن حيىي بن إمساعيلإلخمتصر املزين  -557
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 .م5115هـ/5355سنة النشر: دون ذكر الطبعة، 
ق: خليل إبراهم حتقي ،احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي أليباملخصص  -558

هـ 5357الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، جفال
 .م5113

 -رسالة الدكتوراة–املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور عمر القوامسي  -551
 ه.5326دار النفائس األردن، الطبعة األوىل 

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي املراسيل ل -525
ْستاين جِّ ، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، ق: شعيب األرانؤوط، حتقيالسِّّ

 ه.5358الطبعة: األوىل، 

بد احلق، ابن مشائل عبد املؤمن بن علمساء األمكنة والبقاع أمراصد االطالع على  -525
 5352الطبعة: األوىل، ، القطيعي البغدادي، احلنبلي، الناشر: دار اجليل، بريوت

 .هـ
املسائل املولدات لإلمام دمحم بن أمحد بن احلداد الكناين املصري، حقق يف رسالة  -522

الدكتوراة حتقيق الطالب: عبد الرمحن بن دمحم الدارقي، إشراف: الدكتور عبد هللا 
 ه.5366-5362الغامدي  بن عطية

عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن  أليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -526
إشراف: د عبد هللا بن ، عادل مرشد، وآخرون -: شعيب األرنؤوط حتقيقأسد 

 -هـ  5325الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد احملسن الرتكي
 .م 2555

سلم بن مل املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح  -523
الناشر: ، احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقي ،احلسن القشريي النيسابوري احلجاج أيب

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 العباس أمحد بن دمحم بن أليب املصبا  املنري املصبا  املنري يف غريب الشر  الكبري -526
 ، دون ذكر الطبعة واترخيها.بريوت –الناشر: املكتبة العلمية  ،علي الفيومي

، دار الظفريي دمحم صاحل ملرمي وأسرار الفقه املرموز  مصطلحات املذاهب الفقهية -523
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 م.2552-ه5322ابن حزم، بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
بكر بن أيب  ( أليبالكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر)مصنف ابن أيب شيبة   -527

: كمال يوسف ، حتقيقشيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان العبسي
 ه.5351الطبعة: األوىل، ، الرايض –الناشر: مكتبة الرشد ، احلوت

الناشر: دار القلم، ، املعامل األثرية يف السنة والسرية حملمد بن دمحم حسن ش رَّاب -528
 .هـ 5355 -ألوىل الطبعة: ا، بريوت -دمشق -الدار الشامية 

سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن  أليب معامل السنن وهو شر  سنن أيب داود -521
الطبعة: األوىل ، حلب –الناشر: املطبعة العلمية  ،اخلطاب البسيت اخلطايب

 .م 5162 -هـ  5665

، عبد هللا شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي أليبمعجم البلدان  -565
 .م 5116الطبعة: الثانية، ، دار صادر، بريوتالناشر: 

د أمحد خمتار عبد احلميد عمر  مبساعدة  ، أتليف:معجم اللغة العربية املعاصرة -565
 .م 2558 -هـ  5321الطبعة: األوىل، ، الناشر: عامل الكتب، فريق عمل

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية للدكتور حممود عبد الرمحن عبد املنعم  -562
الناشر: دار ، جامعة األزهر -الفقه بكلية الشريعة والقانون  مدرس أصول

 ، دون ذكر البلد والطبعة واترخيها.الفضيلة
معجم املطبوعات العربية واملعربة ليوسف بن إليان بن موسى سركيس الناشر:  -566

 .م 5128 -هـ  5633مطبعة سركيس مبصر 
الفضل أمحد  أليب ملنثورة املعجم املفهرس جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء ا -563

، ق: دمحم شكور املياديينحتقيبن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين 
 .م5118-هـ5358الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق الناشر: لمعجم املؤلفني  -566
، دون ذكر الطبعة اء الرتاث العريب بريوتبريوت، دار إحي -مكتبة املثىن 

 واترخيها.
)إبراهيم مصطفى / أمحد ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة الوسيط أتليف:املعجم  -563
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، دون ذكر البلد الناشر: دار الدعوة، الزايت / حامد عبد القادر / دمحم النجار(
 والطبعة واترخيها.

الناشر: دار ، صادق قنييبحامد و  -مد رواس قلعجي حمل معجم لغة الفقهاء -567
 .م 5188 -هـ  5358الطبعة: الثانية، ، النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

معجم منت اللغة )موسوعة لغوية حديثة( ألمحد رضا عضو اجملمع العلمي العريب  -568
إىل  م 5168عام النشر: ، بريوت –الناشر: دار مكتبة احلياة ، بدمشق
 م.5135

شمس الدين، دمحم بن أمحد اخلطيب ل مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -561
 -هـ 5356الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية ،الشربيين الشافعي

 .م5113
ق: إبراهيم حتقيعبد هللا دمحم بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي  أليبمفاتيح العلوم  -535

 ، دون ذكر التاريخ.الطبعة: الثانية، العريبالناشر: دار الكتاب ، األبياري
ق: عبد حتقياحلسني أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،  أليبمقاييس اللغة  -535

 م.5171 -هـ 5611عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، السالم دمحم هارون
ور املطبوعة مع هناية املطلب لألستاذ الدكتهناية املطلب يف دراية املذهب مقدمة  -532

-هـ5328عبد العظيم حممود الّديب، الناشر: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، 
 .م2557

عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر  أليباملنثور يف القواعد الفقهية  -536
 -هـ 5356الطبعة: الثانية، ، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، الزركشي
 .م5186

حتقيق: دكتور أمحد ، احلسن علي بن احلسن اهل نائي األزدي أليباملنجد يف اللغة  -533
الطبعة: ، الناشر: عامل الكتب، القاهرة، خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي

 .م 5188الثانية، 

منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم   -536
الناشر: جامعة ، قق: دمحم رشاد ساملاحمل ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي،
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 .م 5183 -هـ  5353الطبعة: األوىل، ، اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
زكراي حميي الدين حيىي بن شرف  أليبمنهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه  -533

الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الفكر، : عوض قاسم أمحد عوض، حتقيقالنووي
 .م2556هـ/5326

احملاسن مجال الدين يوسف بن تغري  أليباملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف  -537
الناشر: ، : دكتور دمحم دمحم أمنيحتقيقبردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي مجال 

 ، دون ذكر البلد والطبعة واترخيها.اهليئة املصرية العامة للكتاب
بن علي بن يوسف اسحاق إبراهيم  أليب اإلمام الشافعي هاملهذب يف فق -538

 ن دون ذكر الطبعة واترخيها.الناشر: دار الكتب العلمية ،الشريازي
العباس أمحد بن علي بن عبد القادر،  أليب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر -531

، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ،احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي
 .هـ 5358الطبعة: األوىل، 

، الناشر: مكتبة اإلسكندرية، ألف مدينة إسالمية لعبد احلكيم العفيفيموسوعة  -565
 م.2555 -ه5325الطبعة األوىل، 

، الناشر: دار الفكر موسوعة املدن العربية واإلسالمية للدكتور حيي الشامي -565
 م.5116العريب، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

ن، دمحم بن موسى بن عيسى البقاء كمال الدي أليبالنجم الوهاج يف شر  املنهاج  -562
، الناشر: دار املنهاج )جدة( ، حتقيق: جلنة عليمة،بن علي الدَّمِّريي الشافعي

 .م2553 -هـ 5326الطبعة: األوىل، 

عبد هللا دمحم بن أمحد بن دمحم بن  أليب يف غريب ألفاظ املهذب النظم املستعذب -566
الناشر: ، سليمان بن بطال الركيب، حتقيق وتعليق: د. مصطفى عبد احلفيظ س املِّ 

م )جزء  5115(، 5م )جزء  5188عام النشر: ، املكتبة التجارية، مكة املكرمة
2). 

، العباس أمحد بن علي القلقشندي أليبهناية األرب يف معرفة أنساب العرب  -563
الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار الكتاب اللبنانني، بريوت، إبراهيم اإلبياري: حتقيق
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 .م 5185 -هـ  5355
شمس الدين دمحم بن أيب العباس أمحد بن محزة لهناية احملتاج إىل شر  املنهاج  -566

 -خرية األالطبعة: ، الناشر: دار الفكر، بريوت، شهاب الدين الرملي
 .م5183هـ/5353

املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن  أليب دراية املذهبهناية املطلب يف  -563
، : أ. د/ عبد العظيم حممود الّديبحتقيقدمحم اجلويين، امللقب إبمام احلرمني 

 .م2557-هـ5328الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار املنهاج
سليم  مساعيل بن دمحم أمني بن مري، إلهدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني -567

الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية  ،الباابين البغدادي
أعادت طبعه ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب م، 5165 تركيا ستانبولإ

 .لبنان –بريوت 
ق: أمحد حتقيصال  الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي لالوايف ابلوفيات  -568

عام ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث ، مصطفىاألرانؤوط وتركي 
 .م2555 -هـ5325النشر:

ق: أمحد حممود حتقي ،حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي أليب الوسيط يف املذهب -561
الطبعة: األوىل، ، القاهرة –الناشر: دار السالم ، إبراهيم ، دمحم دمحم اتمر

 ه.5357

العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن  أليب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -535
الناشر: ، ق: إحسان عباسحتقي ،إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي

 م.5113م إىل 5155، طبع من بريوت –دار صادر 
ق: صاحل مهدي حتقي ،تقي الدين دمحم بن هجرس بن رافع السالميلالوفيات  -535

الطبعة: ، بريوت –مؤسسة الرسالة الناشر: ، عباس، د. بشار عواد معروف
 ه.5352األوىل، 
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 3 املقدمة
 8 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية

 1 الدراسات السابقة
 55 خطة البحث

 52 منهج التحقيق
 53 الشكر والتقدير

 56 وفيه مبحثان: القسم األول: قسم الدراسة.
 53 دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب: املبحث األول:

 57 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.
 58 املطلب الثاين: مولده

 51 املطلب الثالث: نشأته العلمية
 25 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه

 26 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
 23 مذهبه الفقهياملطلب السادس: عقيدته، و 

 23 املطلب السابع: مؤلفاته.
 27 املطلب الثامن: وفاته.

 28 ابلكتاب)اجلواهر البحرية(،وفيه ستة مطالب التعريف املبحث الثاين:
 21 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.

 62 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.
 66 الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.املطلب 

 66 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق
 33 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق

 65 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها
 75 القسم الثاين: النص احملقق

 68 القسم الثاين يف التعجيل
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 الصفحة املوضوع
 68 مال جتب فيه الزكاة للحول والنصاب أحدمها: األموال الزكوية ضرابن:

 36 فعجل ابن لبون فرع: لو وجبت عليه بنت خماض وليست عنده،
 36 الضرب الثاين: ما ال يتعلق وجوب الزكاة فيه ابحلول

 38 فرع: ذكر مجاعة من األصحاب هنا ما جيوز تقدميه من احلقوق املالية
 75 وهي ثالثة أنواع: الطرف الثاين يف الطوارئ املانعة من إجزاء املعجل

 75 األول: ما يطرأ على القابض وخيرجه عن أهلية االستحقاق
 75 الثاين: ما يطرأ على املالك، ويشرتط فيه بقاؤه بصفة الوجوب

 76 الثالث: ما يطرأ على الزكاة املعجلة
 73 املالك قبل حملها، فله أربعة أحوال:وإذا تسلف اإلمام الزكاة من 

 73 أحدها: أن يتسلفها بسؤال املستحقني
 73 احلالة الثانية: أن يتسلف ال بسؤال املساكني وال بسؤال املالك

 77 الثالثة: أن يتعجل بسؤال املالك
 78 الرابعة: أن يتعجل بسؤال املالك واملستحقني مجيعا

 85 فرع: لو اقرتض اإلمام ماال للمساكني ممن جتب عليه الزكاة 
 83 الطرف الثالث: يف الرجوع عند طراين ما مينع كون املأخوذ زكاة

 87 األول: لو أتلف املالك النصاب، أو بعضه بعد تعجيل زكاته :فروع
 88 الثاين: حيث ثبت الرجوع يف املعجل، فإن كان اتلفا، ضمنه القابض

 16 تقدم أن املع جَّل للزكاة مضموم إىل ما عند املالك  :ع الثالثالفر 
 18 الفرع الرابع: لو عجل بنت خماض عن مخس وعشرين بعريا

 18 الفرع اخلامس: لو شككنا أن الفقري مات بعد احلول،
 11 القسم الثالث يف طرف األداء يف أتخري الزكاة

 556  أربع بعد احلوللو ملك تسعا من اإلبل فتلف منها : فصل
 553 ليس املراد إبمكان األداء جمرد إمكان اإلخراج يف اجلملة: فصل
 551 اختلف قول الشافعي يف أن الزكاة تتعلق ابلذمة أو ابلعني فصل

 552 ويتفرع على هذه األقوال النظر يف أربع تصرفات:
 556 التصرف األول: إذا ابع مال الزكاة بعد احلول وقبل إخراجها

 525 فرع: لو وجبت الزكاة يف أربعني شاة فباعها إال واحدة منها غري معينة
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 الصفحة املوضوع
 525 التصرف الثاين: لو اشرتى نصااب زكواي كاملاشية مث اطلع على

 523 الثالث: لو ملك أربعني شاة، فحال احلول عليها، ومل خيرج زكاهتا
 527 زكواي كما لو أصدقها أربعني شاةالتصرف الرابع: أصدق امرأته نصااب 

 565 فرع: لو أرادا القسمة قبل إخراج الزكاة، انبىن صحتها على األقوال.
 563 اخلامس: الرهن، فإذا رهن مال الزكاة، فإما أن يكون قبل متام احلول أو بعده:

 561 فرع: اتفقت نصوص الشافعي على أنه ال جيزئ إخراج القيمة يف الزكاة
 535 من الزكوات املعشرات الثاين النوع

 535 وهي األموال اليت جيب فيها العشر، والكالم فيه يف ثالثة أطراف.
 532 والنظر يف جنسه، وقدره. الطرف األول: يف املوج ب

 533 وال فرق يف إجياب العشر بينما تستنبته اآلدميون ابلزراعة أو ينبت بنفسه
 533 صورتني:إن األرض إمنا تصري خراجية يف 

 565 ال جتب الزكاة فيما ليس بقوت كالفواكه واخلضراوات فصل
 566 وأوجب الشافعي هنع هللا يضر الزكاة يف ستة أشياء يف القدمي دون اجلديد

 568 معترب يف املعشرات وأما القدر املوجب وهو النصــاب، فالنصاب فصل
األوىل: احلالة اليت يعتد فيها املعشر مخسة أوسق، فأما مثرة النخل والعنب فيعترب 

 فيها هذا القدر مترا وزبيبا
532 

 533 فرع: الرطب الذي ال يتمر يف كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان:
 531 الثانية: ال يضم جنس من املعشرات إىل آخر يف إكمال النصاب

ثالثة أوجه أبن اخللــطة هل يثبت حكمها فيما عدا املاشية من الثالثة: مث حكاية 
 الثمار والزروع وغريها؟

572 

 571 الرابعة: مثرة العام الثاين ال تضم إىل مثرة العام األول يف تكميل النصاب 
فرع: لو كانت له خنلتان هتامية وجندية فأطلعت التهامية مث النجدية يف ذلك العام، 

 مثرة النجدية إىل مثرة التهامية واقتضى احلال ضم
582 

 586 لو كان يف بستانه رطب يتمر، ورطب ال يتمر، فهل يضم أحدمها إىل اآلخر؟
 583 اخلامسة: ال يضم زرع عام إىل زرع عام آخر يف إكمال النصاب

 515 والطرف الثاين يف الواجب والنظر يف قدره وجنسه
 515 الثمار والزروع العشر أما قدره، ففيما سقت السماء ابملطر من
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 الصفحة املوضوع
 516 فرع: إذا اجتمع السقيان يف خنل، أو زرع، أو عنب،

 511 وأما الواجب فعلى املالك أن خيرج من جنس املعشَّر ونوعه، 
 256 وهو يف النخل والعنب الزهو الطرف الثالث يف وقت الوجوب

 251 جيب فيهما الزكاة املستحب أن خيـــرص الرطب والعنب اللذان فصل
فرع: قال املاوردي: أمجعت الصحابة وعلماء األمصار على أن خرص مثار البصرة 

 ال جيوز
256 

إذا تلفت الثمار أو احلبوب بعد بدو الصال ، فإما أن تتلف آبفة مساوية أو ما يف 
 معناها

253 

 225 لك أن الثمار املخرصة أو بعضها هلكت،ااألول: لو ادعى امل فروع
 225 الثاين: لو ادعى أن اخلارص حاف عليه يف اخلرص

الثالث: لو خرص عليه فتلف بعض املخروص، وقلنا تسقط الزكاة، فأكل بعضه، 
 وبقي بعضه،

226 

املسألة الثانية: تصرف املالك بعد اخلرص فيما خرص عليه ابلبيع واألكل وغريمها 
 مبين على قويل التضمني والعربة.

223 

: إذا أصاب النخل عطش بعد الصال ، ولو تركت الثمار عليها إىل وقت الثالثة
 اجلذاذ، لتضررت النخيل أو تضررت الثمار، جاز قطع ما يندفع به الضرر

223 

أنه لو ابع مثره قبل بدو  -رمحهما هللا تعاىل-الرابعة: روى املزين عن الشافعي 
 صالحها من غري شرط القطع أن البيع ابطل،

265 

والنظر فيه يف القدر املوجب، والواجب، ويف  النوع الثالث زكاة الذهب والفضة
 جنسه:

266 

 266  النظر األول: يف القدر املوجب، والنصاب، والواجب فيه.
 وفيه وال وقص يف الذهب والفضة، فيجب يف الزائد على النصاب فيهما حبسابه

 مسائل:
266 

 266 ولو نصف حبة، مل جيب فيه زكاة،األوىل: لو نقص النصاب شيئا وإن قل 
 263 الثانية: يشرتط يف وجوب الزكاة بقاء النصاب من أول احلول إىل آخره،

 263 الثالثة: ال يكمل نصاب أحد النقدين ابآلخر،
 232 فرع: يف جواز التعامل ابلدراهم املغشوشة طريقان:
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 الصفحة املوضوع
لو صفيت، مل يكن له صورة كالدراهم  أشهرمها: أن الغش إن كان مستهلكا حبيث

 املطلية ابلزرنيخ وحنوه، يصح التعامل هبا قطعا
232 

احلالة الثانية: أن يكون الغش مستهلكا غري مقصود ال قيمة له كالزئبـــق والزرنيــخ، 
 فإن كان ممتزجا، مل تصح املعاملة هبا يف العني وال يف الذمة

233 

ذهب وفضة وزنه ألف مثال، فإن عرف مقدار كل املسألة الرابعة: له إانء من 
 منهما، أخرج زكاته

233 

 262 ال زكاة يف غري النقدين من اجلــواهر النفيسة النظر الثاين يف جنسه
 266 ويف وجوهبا يف احلــلي قوالن

 263 جواز اختاذ حلي الذهب لألطفال الذكور وحتليتهم به ثالثة أوجه فروع:
 235 األول: احللي للرجال، واحللي ابلذهب حرام  احللي ثالثة أقسام:

وجيوز للنساء لبس أنواع احللي من الذهب والفضة  القسم الثاين ما خيتص ابلنساء
 إمجاعا

237 

 275 وفيه مسائل القسم الثالث ما يتخذ منهما وال خيتص ابلرجال وال ابلنساء
 275 حرام مطلقاالفضة  األوىل: استعمال األواين املتخذة من الذهب أو

 276 الثانية: حتلية سكاكني املهنة وسكاكني الِّمْقل ـــمة ابلذهب حرام
 276 الثالثة: يف جواز حتلية املصحف ابلفضة وجهان، ويقال قوالن:

الرابعة: يف جواز حتلية الكعبة وسائر املساجد ابلذهب والفضة ومتويه سقوفها هبما 
 وتعليق قناديلهما فيها وجهان:

276 

 277 األول: إذا أوجبنا الزكاة يف احللي املبا ، فاختلف وزنه وقيمته فروع
 271 الثاين: إذا لبس الرجل اخلامت من الفضة، فالسنة أن يلبسه يف خنصر ميينه

 285 وهي واجبة يف القدمي واجلديد النوع الرابع زكاة التاارة
 285 وذكر الغزايل أن أركان هذه الزكاة أربعة

 285 املال، وهو كل مال قصد االجتار فيه عند اكتساب امللك فيهأحدها: 
 287 الركن الثاين: النصاب، ويف وقت اعتباره ثالثة أقوال

 281 الركن الثالث: احلول، وهو معترب اتفاقا،
 213 املال املستفاد يف أثناء احلول هل يضم إىل األصل
 652 العشرالركن الرابع: القدر الذي جيب إخراجه، وهو ربع 
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 الصفحة املوضوع
فإذا فرعنا على اجلديد الصحيح وهو أن الواجب القيمة فبأي نقد يقوم العرض؟ 

 خيتلف ابختالف رأس املال الذي ملك به عرض التجارة وله أحوال:
657 

األول: أن يكون نقدا نصااب كما لو اشرتى مبائيت درهم، أو بعشرين دينارا، فيقوم 
 به آخر احلول،

658 

 658 الثانية: أن يكون نقدا دون النصاب، فوجهان:
 651 الثالثة: أن ميلكه ابلنقدين معا

 655 احلالة الرابعة: أن ميلكه بغري النقد أبن ميلكه بعرض للقنية، أو بنكا 
 656 اخلامسة: أن يكون رأس املال نقدا وغريه،
 653 السادسة: أن يشرتي ابلتـــرب أو الســبائك

ويقع يف ذلك زكاة  األول: يف اجتماع زكاة التجارة مع غريها الباب بفصلنيواختتام 
 الفطر، وزكاة املعشرات، وزكاة املواشي.

657 

 657 فأما زكاة الفطر فإذا كانت عنده عبيد التجارة، وجبت زكاة الفطر
وأما زكاة املواشي فإذا اشرتى نصااب من السائمة بنية التجارة، فال جتب فيه زكاة 

 وفيما جتب فيهما قوالن لعني والتجارة مجيعا قطعاا
657 

وأما املعشرات فإذا اشرتى مثارا للتجارة قبل بدو صالحها بشرطه، فبدا صالحها يف 
 يده؛ جرى القوالن يف وجوب زكاة العني أو التجارة

626 

فإذا أسلم إنسان إىل آخر ألف درهم على أن  الفصل الثاين يف زكاة مال القراض
الربح بينهما نصفني، فكان آخر احلول ألفني، فإما أن يكوان من أهل الزكاة، أو 

 والــمكاتب يكون أحدمها دون اآلخر كالـــذمي

628 

احلالة األوىل: أن يكوان مجيعا من أهلها، فينبين إخراج زكاته على أصل أييت يف اببه 
 إن شاء هللا تعاىل

628 

 662 وجوب الزكاة، دون اآلخر.الثانية: أن يكون أحدمها من أهل 
 663 الباب اخلامس يف النوع اخلامس وهو زكاة املعدن والركاز

 666 وهي واجبة إمجاعا الفصل األول يف زكاة املعادن
 والنظر يف ثالثة أمور: وال زكاة يف املستخرج منه إال يف الذهب والفضة

 أحدها: يف قدر الواجب، وفيه ثالثة أقوال:
666 

 667 الثاين: النصاب، وأطلق العراقيون القول ابعتبارهاألمر 
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 الصفحة املوضوع
 636 األمر الثالث: وقت الوجوب

 633 فرع: ال مي  كَّن  الذمي من احتفار معادن اإلسالم واألخذ منها
 637 ويف الركاز اخلمس، ويف مصرفه قوالن الفصل الثاين يف قدر الركاز
 637 : أن يكون ذهبا أو فضة،والثاين األول ولوجوب الزكاة فيه شروط:

 665 الشرط الثالث: أن يكون عليه مثال اجلاهلية
 665 أحدها: ما يعلم كونه من مال اجلاهلية واملال املوجود يف املـــوات ثالثة أقسام:

 665 والثاين: ما يعلم كونه من مال املسلمني أبن يكون عليه اسم هللا
 666 حال املوجود أنه جاهلي أم إسالمي القسم الثالث: أن يشكل

 663 الشرط الرابع: أن يوجد يف موضع مشرتك.
فرع: عن أيب إسحاق املروزي أنه إذا بىن كافر بناء، وكنز فيه كنزا، وبلغته الدعوة، 

 فعاند،
668 

فرع اثن: لو تنازع ابئع الدار ومشرتيها يف ركاز وجد فيها، فادعى كل منهما أنه له 
 فيهادفنه 

661 

 635 الشرط اخلامس: أن يكون الواجد أهال للزكاة،
 636 الباب السادس يف النوع السادس وهو زكاة الفطر

والنظر فيها يف أربعة أطراف: يف وقت وجوهبا، وفيمن تـ ؤ دَّى عنه، ويف صفات 
 املؤدي، ويف قدرها

633 

 636 وفيه ثالثة أقوال: األول: يف وقت وجوهبا
 675 واإلنسان قد يؤدي الفطرة عن نفسه الثاين يف املؤدى عنهالطرف 

 675 اجلهات اليت يصري اإلنسان هبا يف نفقة غريه ثالث: القرابة، والنكا ، وامللك
 676 اجلهة الثانية: الزوجة، جيب على الزوج املوسر احلر فطرة زوجته املسلمة

 685 إذهنا، جاز قطعااألول: إذا أخرج الزوج فطرة زوجته دون  فروع
 685 الثاين: الرجعية جتب فطرهتا على زوجها كنفقتها

اجلهة الثالثة: ملك اليمني؛ فيجب على السيد إخراج فطرة كل مملوك له مسلم ابق 
 حتت تصرفه

682 

 688 األول: إذا أوصى إنسان بعبد لزيد، مث مات املوصي فروع
 615 عرف خربه، وجبت فطرته الثاين: إذا غاب العبد من غري إابق، فإن 
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 الصفحة املوضوع
 612 الثالث: نفقة زوجة العبد يف كسبه، وال جتب عليه فطرهتا

 613 الرابع: العبد املوقوف على إنسان معني قال البغوي: "ال جتب فطرته مطلقا
 617 يشرتط يف مؤدي الفطرة ثالث صفات: الطرف الثالث يف صفات املؤدي

 617 فال جتب الفطرة على الكافر األوىل: اإلسالم؛
 611 الصفة الثانية: احلرية؛ فال جتب على الرقيق فطرة نفسه، وجتب على سيده

 355 الصفة الثالثة: اليسار، وهو معترب وقت الوجوب
 358 والكالم فيه يف فصلني: يف قدره، وجنسه. الطرف الرابع يف الواجب

 358 جيزئ يف الفطرة صاع فالواجب من كل جنس الفصل األول يف قدره
 355 وجيزئ إخراج الفطرة من كل قوت جيب إخراج العشر منه الفصل الثاين يف جنسه

األوىل: هل يتعني أحد هذه األجناس اجملزئة أم يتخري املخرج  ويف الفصل مسائل:
 فيه ثالثة أقوال بينها؟

356 

والالئق حباله الرب؛ لزمه  الثانية: إذا اعتربان قوت نفسه، فكان يقتات الشعري خبال،
 إخراج الرب

325 

 326 األول: ابع عبدا فوقع وقت وجوب فطرته يف زمن خيار الشرط فروع: 
 326 الثاين: لو مات وترك رقيقا، مث أهل شوال

الثالث: لو دفع فطرته إىل فقري، والفقري ممن تلزمه الفطرة، فدفعها الفقري إليه عن 
 أخذها منهفطرته؛ جاز للدافع األول 

326 

 327 الفهارس
 328 فهرس األعالم 

 365 فهرس األلفاظ الغريبة املفسرة يف النص
 367 فهرس األماكن والبلدان 

 368 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب
 361 قائمة املصادر واملراجع 

 366 فهرس املوضوعات
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